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A Família - Desafios em Tempos de Pandemia

EDITORIAL

“[...] nesse enfoque, o terreno da patologia é a família”
(MINUCHIN, 1982).
Entendemos que vivemos um momento histórico sem precedentes. O pensar
a família e os fatores essenciais causadores de mudanças são de fundamental
importância para que se estabeleçam diretrizes para um efetivo trabalho de apoio
junto a esta. Diversas áreas da sociedade estão se reinventando neste período de CONSELHO EDITORIAL
pandemia e também se reprogramando para o pós-pandemia. Assim, necessário Márcia Donizete Leite Oliveira
se faz, voltarmos o olhar para a realidade de que, com o isolamento social, as Cláudia Regina Esteves
Ivan César Rocha Pereira
pessoas tiveram suas rotinas alteradas – se voltaram para dentro de suas casas, Paulo Malvestio Mantovan
ou seja, a convivência em família foi obrigatoriamente potencializada.
Rodrigo Leite da Silva
Segundo Fonseca (2017), a família é uma unidade fundamental que acompanha Maria Virgínia de Figueiredo
a formação e desenvolvimento do ser humano, e sua composição ocorre por Pereira do Couto Rosa
pessoas que estabelecem entre si profundas ligações emotivas, complexas
EDITOR-CHEFE
e diferentes, ao longo da vida. E, se pensarmos na família no decorrer dos Márcia Donizete Leite Oliveira
tempos, entenderemos que, durante a Idade Média, o sentimento de família era
desconhecido, vindo a nascer nos séculos XV e XVI, onde reforçou-se o poder REVISÃO E NORMALIZAÇÃO
paterno, em que a autoridade do marido dentro da casa tornava-se maior e, a DE TEXTOS
Donizete Leite Oliveira
mulher e filhos se submetiam a ele. Neste contexto, o sentimento familiar estava Márcia
Rodrigo Leite da Silva
ligado ao lar, ao governo da casa e à vida em família.
Porém, esse encanto não foi conhecido durante a Idade Média. Mas, a partir PROGRAMAÇÃO VISUAL E
do século XVIII até os dias atuais, o sentimento da família modificou-se muito DIAGRAMAÇÃO
Marcelo Souza da Silva
pouco. Cabe abordarmos aqui a formação da família brasileira e também as suas
transformações. Muitos são os historiadores que têm se voltado para este estudo, PROJETO GRÁFICO
campo este anteriormente limitado a trabalhos de antropólogos e sociólogos. Marcelo Souza da Silva
Essa preocupação se justifica devido à importância do tema, pois necessário
se faz entender a natureza das sociedades, levando-se em conta que a família COPYRIGTH
REVISTA EDUCAR FCE
é uma instituição social fundamental, cujas contribuições dependem de outras ISSN 2447-7931
instituições. Neste contexto, as famílias brasileiras passaram por mudanças Faculdade Campos Elíseos
significativas a partir dos anos 90, fazendo parte de um processo de modernidade (MAIO, 2020) - SP
iniciado na segunda metade do século XX. No entanto, há uma tendência na
Mensal e
diminuição do tamanho das famílias e nos arranjos domésticos como: maior Publicação
multidisciplinar vinculada
crescimento de adultos vivendo só e/ou famílias monoparentais; reconstruções à Faculdade Campos Elíseos.
familiares; maiores taxas de divórcios; separações e (re) casamentos (BAGGIO,
Os artigos assinados são de
2003).
responsabilidade exclusiva
Entende-se então que, com a potencialização da convivência familiar e as dos autores e não expressam,
transformações geradas ao longo dos anos, muitas mudanças ocorreram e necessariamente, a opinião do
a família foi submetida a vários desafios, dentre eles estão a “pós pandemia” Conselho Editorial.
que a impulsionou a um “novo olhar” para si mesma e para a necessidade de
É permitida a reprodução total, ou
profissionais preparados a este “novo normal”. Diante do exposto, inúmeros parcial dos artigos desta Revista,
serão os desafios frente às mudanças sofridas pela família: Quais políticas desde que citada a fonte.
públicas serão voltadas às famílias ao fim da grande pandemia? Como serão
as relações familiares de agora em diante? Como atuarão os profissionais que
sofreram perdas ou mudanças em seus trabalhos?
Por enquanto, só temos uma resposta: “Os desafios pós pandemia indicam que
tudo haverá de ser diferente!”.
RUTH FREDERICO GIANEZZI
Pós-Graduada em Gestão Escolar e Terapia Familiar; Bacharel em Serviço
Social, Educação Cristã e Filosofia. Bispa na CELJ-Jandira. Assessora
Parlamentar na Câmara Municipal de Jandira. Secretária Municipal de
Assistência Social de Itapevi-SP (2005 a 2016) e Assistente Social
Voluntária no Instituto Leão de Ação Social em Jandira-SP.
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A CULTURA AFRICANA NO BRASIL

RESUMO: Inúmeros estudos vêm mostrando que a formação da identidade brasileira tem em
sua constituição um rosto negro, mas ainda precisamos resgatar a presença dos negros que ao
longo de sua constituição enquanto Nação exclui os negros, negando-lhes direitos constitutivos que fazem falta e que precisam constantemente ser resgatados para que a humanidade
de uma cultura e de um povo seja restabelecida, muito embora se tirar a população negra
o Brasil enquanto Nação fica sem rosto, sem Identidade. A pesquisa de cunho bibliográfico
tem por objetivo resgatar a presença da cultura africana no nosso processo de constituição
do Brasil enquanto Nação. A presença dos negros continua sendo objeto de erotização, com
papéis estereotipados, subalternos, erotizados.  Não é à toa que no Carnaval temos a Globeleza que nada mais é do que uma mulata que samba com o corpo todo pintado e seminua.
A população negra compõe a maioria dos habitantes de nosso país e, por conta disso, urge a
consciência de se ter e ocupar seu lugar devido na sociedade brasileira. Portanto, a emancipação e o empoderamento passa pela vivência da cidadania que liberta, transforma e coloca
de pé um povo esquecido, mas que resistiu bravamente e que não volta mais para a senzala

Palavras-chave: Cultura Africana; Negros; Negras; Brasil.
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INTRODUÇÃO

D

e onde viemos? Quem somos? Segundo uma Lenda Ketu – um grande reino da África,
no início de tudo havia Orum, o espaço infinito e lá vivi o deus supremo Olorum. Certo
dia Olorum criou uma imensa massa d’água e, então, nascia Oxalá, o primeiro Orixá, o
único capaz de dar vida às coisas sem vida.
Olorum mandou Oxalá partir e criar o Ayê, o mundo, mas com Oxalá não fez as oferendas
necessárias para a viagem teve problemas no caminho e quem acabou criando o mundo foi
Odudua sua porção feminina. Para consolar Oxalá o deus supremo lhe deu outra missão a de
criar os seres que habitaram o Ayê, assim Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar
peixes azuis, árvores verdes e homens de todas as cores e foram os homens que mais tarde
criaram formas de adorar e representar deuses como Oxalá, Odudua, Olorum e tantos outros.
Essas religiões tem origens africanas, mas se formaram do outro lado do Atlântico, no Brasil.
É de extrema importância compreender porque os africanos deixaram suas tribos e reinos na
África e vieram para o Brasil, tendo presente sua dominação e sua resistência frente aos abusos
impostos sobre suas vidas e suas culturas que tinham na África em seus Reinos Bantôs e Nagôs.
O escravo passa a ser uma mercadoria de grande valor porque poderia ser utilizado pelo seu
mercador da forma de seu interesse. O escravo não tinha direitos, a sua força de trabalho se
encontrava à disposição do seu proprietário que utilizava de acordo com suas vontades. Portanto, a cultura africana está presente no Brasil na dança, na ginga, no vocabulário, na culinária,
na formação da identidade que é um processo que está sempre em construção e é dinâmico,
na religiosidade e na forma de cultuar o sagrado, é preciso mudar a realidade do homem e da
mulher negra na sociedade.
O presente Artigo busca fazer um resgate sobre a importância da presença da cultura africana
no Brasil e na constituição do seu patrimônio histórico, não há como negar que o Brasil tem um
rosto negro e graças a isso somos uma Nação que busca na sua constituição valorizar a diversidade que temos em nosso território nacional.
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A CHEGADA DOS AFRICANOS NO
BRASIL
Milhões de africanos foram forçados a cruzar
o oceano e partir para uma nova vida no chamado Novo Mundo. Vinham nos chamados Navios Negreiros que foram descritos assim pela
poesia de Castro Alves “[...] Hoje [...] o porão
negro, o fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar [...] E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de
um corpo ao mar [...]” (FERMIANO & SANTOS,
2014, p. 162).
O tráfico de escravos distribuiu africanos dos
mais diferentes grupos étnicos para diferentes
países das Américas, inclusive o Brasil em que
recebia os escravos negros para trabalharem
como escravos nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste na metade do século XVI.
No entanto, a historiografia afirma que já existia a escravização na África, a estrutura tribal
dos povos africanos convivia com a escravidão
mesmo antes da chegada dos europeus, mas
era vista e acontecia de forma diferente, ou
seja, não era uma escravidão mercantilizada.
Portanto, os africanos não vieram para o Brasil
de livre e espontânea vontade.

[...] os brasileiros burlam regras e normas preestabelecidas a fim de se beneficiar e defender os seus
conhecidos, de modo que esses atalhos, buscados
durante as negociações, podem beirar a corrupção e
possibilitar condutas criminosas. Entretanto, muitas vezes, essas atividades são “percebidas como criatividade, improvisação e esperteza do brasileiro” (BARROSO,
2017 apud BARBOSA, 2005, p. 23).

Freyre (2005), afirma que, “[...]no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos [...],
em tudo que é expressão sincera da vida, trazemos quase todos a marca da influência negra” (BARROSO, 2017 apud FREYRE, 2004,
p. 367).
Portanto, a cultura brasileira está impregnada
de africanidade, ou seja, é “uma cultura feita
de retalhos do que o africano guardara no peito nos longos anos de escravidão, como sentimentos musicais, ritmos, sabores e religiosidade” (BARROSO, 2017 apud RIBEIRO, 2003, p.
222).
Havia as guerras tribais e a tribo mais forte
escravizava a tribo mais fraca, com a chegada
dos portugueses dentro desse processo ao invés da tribo vencedora ficar com os escravos
a preferência passou a ser moeda de troca por
produtos, sobretudo, armas de fogo com os
portugueses.

Barbosa (2005), afirma que, na constituição
da Identidade do Brasil temos a cultura africaA maioria das tribos africanas que chegaram
na que permeia a formação da nossa identidaao Brasil pertenciam a dois grupos étnicos afride como herança construída com muita dor,
canos: Bantos (capturados no Congo, Angola
sofrimento, morte, suor e lágrimas.
e Moçambique) e Sudaneses (Nigéria, Daomé
e Costa do Marfim). A questão da escravidão
No entanto, sua presença está na música, na
foi uma página traficava para a história dos
gastronomia, na religiosidade vivenciada como
povos africanos contribuindo para uma perda
força, resistência e constituição da identidade
da identidade cultural, das tradições religiosas,
negra em nosso país, diversamente oposta ao
dos costumes.
pensamento e a postura perversa do famoso
“jeitinho brasileiro”. Segundo Barroso, 2017
Não há como negligenciar na história da forapud Barbosa, 2005:
mação do Brasil a influência da cultura negra
que percorre todo o tecido social brasileiro
e passa a ser patrimônio material e imaterial
da própria cultura nacional (BARROSO, 2017
apud MUNANGA, 2009). A maioria dos africanos vendidos como escravos, em grande parte
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pertenciam a nobreza tribal africana se constituindo em reis, príncipes, rainhas, guerreiros e
isso se justifica a miscigenação extremamente
forte que ocorreu com as características genéticas da etnia negra no Brasil.

Cerca de 12 milhões de escravos africanos
foram trazidos para o Brasil, isso significa afirmar sem sombra de dúvida que com o comércio de pessoas, com o tráfico de pessoas da
África para o Brasil rendendo fortunas para os
mercadores. Boa parte do que o Brasil é hoje
A população afrodescente permeia o Brasil se deve ao trabalho e mão de obra dos escrade Norte a Sul, de Leste a Oeste, do Oiapoque vos negros e seus descendentes.
ao Chuí, Salvador se constitui a maior cidade
de etnia negra fora do continente africano. É
Dentre os castigos destacam-se a palmatória,
muito intenso a energia que há em Salvador a gargalheira, a corrente de algemas e a másquando se aterra no aeroporto de salvador há cara de flandres. Os africanos escravizados
uma energia que toma conta e com certeza desenvolveram várias formas de resistência,
são os orixás do Candomblé que passam o quebrando ferramentas, fazendo corpo mole
seu axé a quem visita à África Negra Brasileira. no trabalho, incendiando plantações, suicidando-se – era algo humilhante para eles viverem
Segundo pesquisas dos historiadores sobre como escravos, uma vez que viviam livres na
história da África e historiografia, sobretudo África em sua Aldeia, em seu Reino e, com
que trabalha a escravidão no Brasil, o transpor- isso vão se formando os quilombos.
te dos africanos escravizados e trazidos para o
Brasil era feito nos navios negreiros ou tumbeiPortanto, temos no Brasil uma diversidade
ros, numa viagem que durava de 30 a 45 dias. cultural nas relações sociais que possibilita a
compreensão e o respeito diante da multicultuEm condições subumanas, sem higiene, mui- ralidade que foi e constitui o Brasil e que possitos morriam na viagem e eram jogados ao mar bilita que sua Identidade se tornem um procespara se tornarem comidas de tubarão no Atlân- so dinâmico. Para Pfeffer (2013):
tico e os escravos africanos que conseguem
[...] a mestiçagem cultural brasileira se faz por uma
chegar vivos no Brasil eram vendidos nos prininteração recíproca entre culturas que se encontram
cipais portos brasileiros como os do Rio de
historicamente. Essas culturas se afetam mutuamenJaneiro, Salvador, Recife e São Luís encami- te gerando o aporte de coisas valiosas. Muitas vezes
nhados para as Fazendas de Cana-de-Açúcar. os símbolos culturais do outro não foram respeitados,
Nas fazendas os escravos trabalhavam de 12 porém, a cultura dominante nunca conseguiu ser hea 15 horas por dia, eram vigiados de perto por gemônica. Identidade são preservadas e continuam a
feitores, que quase sempre os castigavam por interagir com outas em uma constante mestiçagem. O
resultado do processo é a manutenção de um Estado
qualquer falta cometida.
multicultural que preserva um pluralismo cultural respeiDe acordo com Munanga (2009), é urgente
a desconstrução do racismo silencioso e dos
discursos estereotipados que presenciamos
e que presentes estão depois de séculos de
escravidão e de discriminação racial para eliminar, excluir, exterminar e tornar invisível um
povo com uma cultura que está no bojo de
nossa identidade possibilitando uma “democracia racial”.

toso e harmonioso. O sincretismo no Brasil tornou-se
agente da civilização. Somos um país híbrido, o que
nos dá identidade e o que pode ser nossa contribuição
específica para o mundo. Aprendemos a fundir códigos de uma maneira alegre e festiva o que gerou uma
profunda confraternização de valores e sentimentos das
culturas religiosas que compuseram o país (BARROSO,
2017 apud PFEFFER, 2013, pp. 118-119).
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O que constitui os seres humanos passam
em sociedade perpassa pela vivência da cidadania é um conceito que chega até nós, sobretudo, pela Revolução Francesa marcada desejo
que a sociedade tinha de reivindicar o exercício da própria soberania, por isso, mudaram a
história da humanidade deixando uma história
muito importante em forma de valores, ideias,
tradições e documentos (GENNARI, 2003).

Pra falar dessa guerreira
Faço humilde reverência
Pois Dandara dos Palmares
Tem importante influência
É para as mulheres negras
Cheias de resiliência.
[...]

Liderança feminina
Forte como convicção
Ela jamais aprovou
A RESISTÊNCIA DOS QUILOMBOS
Tratado de rendição
Discordou de Ganga-Zumba
Os quilombos eram aldeias organizadas por
Em prol da revolução (ARRAES, 2014, pp.
escravos foragidos de acordo com a estrutura
social africana, sendo economicamente autos- 1-2).
suficientes. O quilombo apresentava uma via
Dandara, mulher forte e lutadora, almejava,
de liberdade para os escravos que conseguiam
fugir e a sua habitação extrapola o povo negro, buscava a liberdade sua e dos seus irmãos neeram bem-vindos ao quilombo outras culturas gros e escravos, vista na história como expoente inspirador de que mais que o símbolo da
excluídas da sociedade vigente.
liberdade e resistência, o Quilombo se transDe todos os quilombos existentes no Brasil, formou em pesadelo para os Senhores, os Feio que mais se destacou e o mais duradouro tores e mais do que resistência se transforma
de todos os quilombos se transformando no em possibilidade de cultivar a cultura, a músisímbolo da resistência, da rebeldia contra a es- ca, a religiosidade, os costumes, as relações
cravidão existente, esse quilombo foi o dos Pal- que tinham na Mãe África e que no Brasil vai
mares, localizado na Serra da Barriga no atual sendo uma forma de resistência até na música
Estado de Alagoas. O quilombo dos Palmares negra, nos artistas que tem sua vida em Salvanão era um quilombo, mas sim, 15 quilombos dor onde existem toda uma energia, uma axé
sob a liderança de Zumbi, Palmares havia ven- que permeiam as relações e que nos remetem
cido várias expedições enviadas pelos senho- à África Negra..
res de engenho luso-brasileiros.
Com a morte de Ganga Zumba, Zumbi passa
Carneiro (1947), afirma que, figuras de gran- a ser o novo e último líder do Quilombo dos
de renome fizeram parte deste quilombo, como Palmares. O personagem ficou famoso pela reGanga Zumba, Zumbi, e Dandara, uma impor- sistência nas batalhas finais e pela recusa em
tante guerreira e esposa de Zumbi. Seu pri- aceitar as negociações de paz das autoridades
meiro líder, Ganga Zumba, foi envenenado dias coloniais, que tinham como objetivo escravizar
depois de tentar uma negociação de paz com escravos fugidos.
o governador da Capitania de Pernambuco, em
1678, que não agradou aos quilombolas. Arraes (2014), em seu Cordel, retrata a forma de
Dandara, uma mártir da Resistência:
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Para Macêdo (2017):
Aqualtune Ezgondidu Mahamud da Silva Santos foi
uma princesa africana, filha do importante Rei do Congo que viveu no século XVII. Segundo informações disponibilizadas no Centro de Estudos das Relações de
Trabalho e Desigualdades (CEERT), a história da princesa começa no ano de 1665, quando, liderou cerca
de 10 mil guerreiros congoleses, no que ficou conhecido como a “Batalha de Mbwila”. Durante essa batalha,
a sua tribo foi atacada por outra de nome “Wa Chagas”
– há quem diga que o conflito foi provocado pelos portugueses, interessados em cativos para o comércio de
escravos. O fato, é que a tribo de Aqualtune perdeu o
combate e a cabeça do pai dela, o rei de Mani-Kongo,
foi cortada e exibida em uma igreja, enquanto a sua
filha, foi presa com seus companheiros e vendida como
escrava. Aqualtune, foi transportada em um navio negreiro e venda no Brasil, onde chegou pelo porto do
Recife. Comprada como escrava reprodutora foi levada
para a região de Porto Calvo, sul de Pernambuco (hoje
Alagoas). Lá organizou uma fuga junto com outros escravos, para a região onde se firmou o Quilombo dos
Palmares. Sua ascendência foi conhecida, e então ela
assumiu o governo do território quilombolas, onde as
tradições africanas eram mantidas e cada mocambo
organizava-se de acordo com suas próprias regras (MACÊDO, 2017, pp. 64-65).

atualmente temos alguns remanescentes dos
quilombos no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, são
mais de 80 mil pessoas vivendo de um modo
parecido como o de seus antepassados.
Em algumas regiões existem até 202 Comunidades Quilombolas, daí a conquista de
a Constituição Brasileira de 1988 reconhecer
a propriedade definitiva das terras ocupadas
pelas Comunidades Quilombolas, porém, ainda há muitos conflitos pela posse definitiva de
suas terras. São áreas que contém riquezas minerais, reservas de árvores e matas com grande valor comercial e aí os conflitos se estabelecem em função do que pode vir a ser em valor
de moeda, no mercado e para a economia essas terras onde existem as Comunidades Quilombolas.

A posse definitiva das terras significa mais
que uma conquista um direito que está em luta
desde a escravização dos negros livres em
suas tribos e Reinos na África e essas lutas
se perpetuam há mais de 300 anos e ainda
No século XVII, o quilombo dos Palmares
são motivos de disputas, conflitos que geram
abrigou mais de 20.000 negros foragidos dos
mortes desnecessárias onde vidas são perdiseus senhores e dos engenhos. O Quilombo
das sem valor.
dos Palmares conseguiu sobreviver por mais
de 60 anos. O quilombo só foi destruído em
Em pleno século XXI ainda temos Comuni1695 pelas tropas comandadas pelo bandeidades Quilombolas que muitas vezes precisa
rante paulista Domingos Jorge Velho, esse
se deslocar dos seus locais uma vez que são
mesmo ano, Zumbi foi morto e degolado pelos
expulsas e não tem o reconhecimento do seu
bandeirantes.
valor perante a lei que continua a segregar, excluir, ferir, matar, exterminar. Com relação as
Para Reis & Gomes (2018), isto fez com que
mudanças que estão ocorrendo no âmbito polío governo de Pernambuco contratasse bandeitico e econômico, existe a necessidade de criarantes, com armas e munições, para destruir
ção de redistribuição equitativa das reservas
Palmares e matar o seu líder. Zumbi foi encondesses espaços quilombolas para as comunitrado após muitas buscas e foi assassinado
dades negras que ainda perpetuam sua forma
em 20 de novembro de 1695. O Quilombo de
de viver em Comunhão com a Mãe África:
Palmares resistiu até 1710 com poucos sobreviventes.
Zumbi é considerado um marco da luta negra à opressão do sistema colonial escravocrata e por isso a data da sua morte foi escolhida
para representar o Dia da Consciência Negra
no Brasil. Segundo Silva & Nascimento (2012),
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Além de promover políticas de neutralização das injustiças, é relevante instituir políticas transversais compensatórias, capazes de corrigir os desníveis históricos
impostos à condição negra. Assim, a igualdade de
oportunidades e de acesso isonômico aos bens públicos não depende somente da reversão do contexto de
subordinação imposto pelo patriarcado, mas também e
políticas compensatórias temporárias, capazes de assegurar, durante o período de supressão dos valores
sexistas, a equiparação dos contextos sociais desiguais
(PEREIRA, 2010, p. 27).

Essas mudanças devem vir em forma de
combate a toda exploração sofrida e perpetuada durante séculos de escravidão e que sirvam
de meios para neutralizar o conjunto de subordinação e exploração do sexo como forma de
dominar a pessoa não a vendo em sua subjetividade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como aporte
teórico o pensamento e os resultados de pesquisas de autores consagrados que refletem
sobre a temática, ressaltando que a cultura
africana está no Brasil desde a sua chegada
pelo Atlântico e que se constitui a formação do
povo brasileiro.

A presente pesquisa partir dos aportes teóricos os estudos de Freyre (2004, Munanga
(2009), Ribeiro (2003), Pfeffer (2013) que
abordaram a temática objeto de nossa análise
em discussão no presente artigo. A influência
da cultura africana no Brasil é muito forte e é
Portanto, a formação da sociedade brasileira necessário o resgate do tráfico de escravos no
está permeada de corpos negros escravizados navio negreiro feitos pelo Atlântico que escram marcado pela predominância pela vida da viza negros e negras por mais de três séculos.
fazenda no campo e pelo latifúndio como uma
forma de organização familiar se constituindo
A cultura africana chega no Brasil com a esem uma nobreza rural e doméstica:
cravidão dos negros que trazem a diversidade
Nós somos o latifúndio. Ora, o latifúndio isola o ho- cultural do Continente Africano para o Brasil
mem; o dissemina; o absorve; é essencialmente antiur- entre eles temos a variedade de línguas, de
bano. Nesse insulamento que ele impõe aos grupos
etnias diferentes que eram compostos por gruhumanos, a solidariedade vicinal se estiola e morre. Em
compensação, a vida da família se reforça progressi- pos bantos, grupos nagôs aculturados na línvamente e absorve toda a vida social em derredor. O gua portuguesa, e isso vai repercutir na formagrande senhor rural faz da sua casa a solarenga do ção da sociedade brasileira.
seu mundo. Dentro dele se passa a existência como
dentro de um microcosmo ideal: e tudo é como se não
existisse a sociedade. [...] Essa preponderância da vida
de família influi consideravelmente sobre o caráter e a
mentalidade da nobreza rural: torna-a uma classe fundamentalmente doméstica. Doméstica pelo temperamento e pela moralidade. Doméstica pelos hábitos e
tendências (VIANNA, 1974, p. 53).

A dança, a culinária, a religião, o vocabulário
foram influenciando a nossa cultura, ou seja, a
África Negra aqui chegando em condições de
escravização traz suas memórias e as vive de
tal forma que permeia as relações na Senzala,
na Casa Grande, na sociedade que vai sendo
Esse tipo de dominação patriarcal em que o formada e que não pode ignorar a presença da
fazendeiro, o senhor, o chefe de família, o pai, África por meio dos negros e negras que aqui
o marido, o macho se apresenta como deten- chegam e aqui vivem.
tor do poder e autoridade de legitimação para
manter a paz, a estabilidade e a ordem, mesmo que já tenha passado pela senzala e tenha
se fardados com os escravos em que tudo gira
em torno do poder e do serviço para o senhor,
o patrão, o fazendeiro. Em um país machista,
racista em que a presença dos negros se torna
ato fundante da identidade nacional o que significa ser branco em tempos de conflito?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É muito difícil construir uma individualidade quando a subjetividade está sendo negada, aviltada e as pessoas estão sofrendo pelas marcas da dor de séculos de escravização, mesmo tendo
consciência de que seus ancestrais fazem e constituem a formação da cultura, da identidade, da
música, da forma de se colocar diante do sagrado, isso é muito triste, mas há que ser enfrentado.
A maioria população negra vive em comunidades em ambientes violentos, opressivos, agressivos, segregadores, as pessoas negras tem que se defender o tempo inteiro porque não são
vistas como pessoas. Me parece que uma das saídas para esse tipo de situação de violência
está na participação dos movimentos de ações afirmativas coletivas, colaborativas em que seja
possível o empoderamento mesmo em uma sociedade extremamente racista, sexista, homofóbica, discriminatória.
O negro sofre uma carga de xingamento, de piadas sexistas, misóginas, mas o que precisa
ficar e estar claro que essas são as vozes do passado, há que se preocupar e estabelecer o
diálogo com a sociedade pós-moderna que não comporta mais ações discriminatórias, marginalizatórias que excluem e impossibilitam o humano ser se manifestar, se expressar e estar no
mundo com igualdades e condições de possibilidades com todos os demais.
A construção de um mundo mais justo, humano, igualitário, fraterno, terno passa pelo diálogo e pelo respeito à diversidade que está presente e que não pode mais ser ignorada ou vista
com indiferença. Não tem razão de ser esta polarização que se vive atualmente no país com os
grupos que são discriminados ao sofrerem preconceitos, discriminações criando um apartheid
social que cria um oceano entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre os que têm e os
que não tem.
A desigualdade social está aí e é muito grande e cria um distanciamento entre os que têm e
os que não têm. É possível existir com outras possibilidades, isso quer dizer que homens e mulheres negros, é muito difícil ser estrangeiro no próprio país de origem por meio do modo como
se tratam os negros em nossa sociedade.
É possível transitar por vários lugares, assim se pode ver a cultura africana que chega no Brasil
e toma conta do cenário em todos os segmentos, no campo, na cozinha, na dança, na música,
na capoeira, na ginga, no samba, na alegria, na forma de se colocar diante do sagrado, na arte
de resistir uma dominação que lhes impõem os senhores do engenho e que muitas vezes faz
parte do dono da fazenda, que na verdade o adquire como mercadoria.
No entanto é possível afirmar que graças a essa mercantilização temos história, temos um
rosto, temos uma identidade que está em constante construção. Temos uma raça, fazemos parte
da raça humana, as outras raças são estereótipos criados para escravizar, para dominar, para
explorar, para tomar posse, com toda a ginga os negros se tornam indomáveis e por meio dos
Quilombos alcançam sua liberdade e ninguém jamais os fará voltar para a senzala.
O saber não está só na Academia, o saber está no Terreiro de Candomblé, o saber está na
Babalorixá, no Yalorixá, o saber está na forma de resistir, o saber está nos movimentos sociais,
o saber está no corpo do negro, no samba, na ginga, na capoeira, na malandragem, no samba
que nos cativa quando muito bem sambado, na cozinha, nas artes, no axé.
A preocupação é não perder a perder a perspectiva histórica que deve nortear os seres humanos a não pensar que o tempo que estão vivendo é o pior tempo, aí se
reflete que em um país em que a escravidão durou mais de três séculos e
ditadura mais de vinte séculos é um país extremamente conservador e
que nos últimos anos ou nas últimas décadas experimentou algumas
marolas progressistas, não existe uma onda conservadora é triste a
constatação de que o nosso país sempre foi conservador.
Espanta algumas medidas que se vive hoje e norteiam as pessoas
na sociedade, mas não deve aterrorizar os seres humanos uma vez
que já está posto é dito que vivemos mais de trezentos anos de escravidão sendo violento e violentando os primeiros formadores da cultura que foram os povos africanos que por aqui atracaram atravessando
em navios negreiros, vindos do outro lado do Oceano para um Continente
totalmente desconhecido mas que se tornaria sua casa – o Brasil.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA COMO
MÉTODO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo conscientizar a importância da música como método de ensino e aprendizagem, buscando o desenvolvimento e a integração do ser nas áreas
cognitiva, afetiva e social. A finalidade deste estudo é demonstrar que a música não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento facilitador do processo
de aprendizagem que pode dinamizar as instituições de ensino, pois ela desperta o indivíduo
para um mundo prazeroso e satisfatório, envolvendo a mente e o corpo, facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento do educando, que é o sujeito principal deste estudo.

Palavras-chave: Música; Aprendizagem; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho abordará a interação Professor-Aluno na aprendizagem sob os enfoques
literários, psicológicos, sócio históricos e afetivos, buscando compreender suas influências na aprendizagem do ensino fundamental, já que, a educação é uma atividade sócio-política na qual consiste a relação entre sujeito: Professor e aluno na sociedade.
Para que se entenda a dimensão desta relação faz-se necessário conceituar Interação: Processo interpessoal pelo qual indivíduos em contato modificam temporariamente seus comportamentos uns em relação aos outros, por uma estimulação recíproca contínua. A interação social é o
modo comportamental fundamental em grupo (DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA, p. 439).
Na interação Professor-Aluno, a escola enquanto instituição educativa desempenha um papel
fundamental, sendo palco das diversas situações que propiciam esta interação principalmente
no que tange sua dimensão socializante, a qual prepara o indivíduo para a convivência em grupo e em sociedade. Assim, também é função da escola a dimensão epistêmica, onde ocorre a
apropriação de conhecimentos acumulados, bem como a qualificação para o trabalho, dimensão profissionalizante.
Vale salientar que as dimensões se estruturam, no fator sócio histórico que é constituído de
condicionantes culturais. Neste contexto será abordado o diálogo, condicionante fundamental
para uma boa interação entre o professor e o aluno. Segundo Paulo Freire (1967 p. 66): “[...] o
diálogo é uma relação horizontal. Nutre-se de amor, humildade, esperança, fé e confiança”.
Na fala de Freire, percebe-se o vínculo entre o diálogo e o fator afetivo que norteará a virtude
primordial do diálogo, o respeito aos educandos não somente como receptores, mas enquanto
indivíduos. As relações afetivas que o aluno estabelece com os colegas e professores são grande valor na educação, pois a afetividade constitui a base de todas as reações da pessoa diante
da vida (FREIRE, 1967).
Sabendo que as dificuldades afetivas provocam desadaptações sociais e escolares, bem como
perturbações no comportamento, o cuidado com a educação afetiva deve caminhar lado a lado
com a educação intelectual. A presente pesquisa buscará conhecer a teoria acima descrita que
poderá contribuir a uma boa convivência no interior das instituições educativas onde ocorrem,
antes de tudo, um contato humano entre pessoas que pensam e agem e têm, sobretudo, sentimentos. É preciso respeitar o outro no seu modo de ser e assim, garantir um bom relacionamento, possibilitando um clima de confiança.
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O ESPAÇO DA ESCOLA

Os alunos formam seu próprio conhecimento por diferentes meios: por sua participação em experiências
diversas, por exploração sistemática do meio físico ou
social, ao escutar atentamente um relato ou uma exposição feita por alguém sobre um determinado tema, ao
assistir um programa de televisão, ao ler um livro, ao
observar os demais e os objetos com certa curiosidade
e ao aprender conteúdos escolares propostos por seu
professor na escola (COLL, 1996, p. 95).

De acordo com os estudos de Coll (1996),
o perfil da educação brasileira apresentou significativas mudanças nas últimas décadas. O
desempenho dos alunos remete-nos à necessidade de considerarem a formação do professor, como sendo requisito fundamental para a
melhoria dos índices de aprovação, repetência
Os regulamentos e exigências escolares tame evasão do ensino.
bém são vistos como causas dos problemas
que a educação enfrenta. Logo de início há uma
As expectativas do professor sobre o desem- extrema falta de vagas, a escola tem uma locapenho dos alunos podem funcionar como uma lização que dificulta o trajeto de ida e volta dos
“suposição de autorrealização”. Isto é: o aluno alunos. Depois temos os horários estabelecidos
de quem o professor espera menos é o que pelas escolas, que são muito criticados por não
realiza menos, ao passo que aqueles de quem atenderem a realidade da população. Outro fase espera um bom desempenho acabam, na tor que dificulta a permanência e o bom desempenho dos alunos na escola são, as despesas
realidade, por apresentá-lo (COLL, 1996).
com materiais exigidos pela escola como: uniforme, livros, taxas, etc..., Isso porque na maioria
Assim, as taxas de evasão evidenciam a baidos casos, os pais não podem comprar o que a
xa qualidade do ensino e a incapacidade dos
escola exige (COLL, 1996, p. 95).
sistemas educacionais e das escolas de garantir a permanência do aluno, penalizando os aluPara o autor (1996), todos esses regulamennos de nível de renda mais baixos. Exatamente tos não são problemas para as crianças de claspor fazerem parte de famílias desprovidas de se média, cujos pais são bem empregados. No
recursos, as crianças não têm acesso ao míni- entanto, para as crianças de famílias pobres,
mo de informações culturais no lar, e por isso, estas exigências representam grandes dificuldachegam à escola em situação de inferioridade des e obstáculos para conseguir aprovação na
em relação à maioria dos estudantes de clas- escola.
ses mais altas (COLL, 1996).
Segundo durkheim (1978, p. 49), a família é
colocada
como principal responsável pelo fraUma criança que faça parte de uma família de poucos recursos, sua alimentação será casso dos alunos, não sendo questionadas, as
deficiente e, por isso, seu desenvolvimento fí- condições materiais de vida dessas famílias,
nem sua participação nas relações sociais de
sico e sua saúde serão deficientes. Por viver
produção que são o que determinam, em última
em ambientes com pessoas que não tiveram
instância, as possibilidades de assistência aos
uma boa formação escolar, sua linguagem terá filhos. Essas conclusões ideológicas eximem os
muitas falhas. O estudante carente usa uma professores de observar sua própria atuação no
linguagem pobre em vocabulário e em sua es- contexto escolar, sua participação na seletividatruturação. Seus colegas de famílias de melhor de e, principalmente, a função da escola como
posição social, que cresceram entre pessoas reprodutora da sociedade desigual na qual se
com algum grau de instrução, teriam domínio insere: “A escola não pode ser propriedade de
de um proveitoso vocabulário. Coll (1996:95) um partido; e o mestre faltará em seus deveres
quando empregue a autoridade de que dispõe
afirma que:
para atrair seus alunos à rotina de seus preconceitos pessoais, por mais justificados que lhes
pareçam” (DURKHEIM, 1978, p. 49).
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Em várias salas de aula nota-se a exigência constante de disciplina, o estabelecimento
de uma relação autoritária entre o professor e
seus alunos, o trabalho obrigatório e repetitivo.
Um dos meios de controlar a disciplina é a divisão do tempo. Há hora determinada para entrar, sair, para o recreio, a merenda, para tomar
água, para ir ao banheiro, etc. O cumprimento
do horário é obrigatório, sem levar em conta
o que a criança está fazendo ou qual é a sua
vontade no momento (DURKHEIM, 1978, p.
49).

ao aluno, quando o relacionamento é afetuoso,
cordial. Neste caso, o aluno sente segurança,
não teme a crítica e a censura do professor.
Seu nível de ansiedade mantém-se baixo e ele
pode trabalhar descontraído, criar, render mais
intelectualmente. Porém, se o aluno teme constantemente a crítica e a censura do professor,
se o relacionamento entre eles é permeado de
hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de
aula é negativa. Neste caso, há o aumento da
ansiedade do aluno, com repercussões físicas,
diminuindo sua capacidade de percepção, raciocínio e criatividade.

Há, por parte do professor, uma vigilância
constante e ameaças, gerando um clima de
tensão entre as crianças, por estarem sempre
antecipando as consequências de seus “maus
atos”: o aluno corre o risco de ficar sem recreio,
de ser retirado após as aulas, além de outras
ameaças de castigo. Quem é “bem-comportado” recebe recompensas e é apresentado
como modelo aos colegas:

Se a aprendizagem, em sala de aula, for uma
experiência de sucesso, o aluno constrói uma
representação de si mesmo como alguém capaz. Se ao contrário, for uma experiência de
fracasso, o ato de aprender tenderá a se transformar em ameaça. O aluno ao se considerar
fracassado, vai buscar os culpados pelo seu
conceito negativo e começa achar que o professor é chato e que as lições não servem para
nada (WERNECK, 1999).

Mas os tempos mudaram e mudaram muito. Hoje,
uma suspensão transformou-se num prêmio, seja ela de
um dia ou mais. Algumas escolas, mesmo mantendo o
sistema de suspensão, são mais esclarecidas, suspendem os alunos de suas atividades didáticas e recreativas, mantendo-o em seu recinto através da organização
de trabalhos nas bibliotecas ou coordenações, e aproveitam para encaminhá-lo aos serviços de orientação
educacional. Nesses casos, o prêmio não é tão grande
(WERNECK, 1999, p. 60).

Procura-se, portanto, romper as diferenças
de professor e aluno consagrados pela escola
tradicional. Os papéis tradicionalmente desempenhados pelo professor que é o de ensinar,
transmitir e dominar e pelo aluno que é o de
aprender, receber passivamente e obedecer
devem ser mudados. Só assim a escola poderá efetivamente atender a sua mais elevada
finalidade: permitir o aluno a chegar ao conheNesta concepção, a atitude do professor em cimento (WERNECK, 1999).
sala de aula é importante para criar climas de
Nesse contexto, a qualidade de atuação da
atenção e concentração, sem que se perca a
escola não pode depender somente da vontaalegria. As aulas tanto podem inibir o aluno de de um ou outro professor. É preciso a particiquanto fazer que atue de maneira indisciplina- pação conjunta da escola, da família, do aluno
da. Portanto, o papel do professor é o de me- e dos profissionais ligados à educação, assim
diador e facilitador; que interage com os alunos como, o professor deve organizar suas idéias e
na construção do saber. Neste sentido, é muito reconhecer que o aluno não é um sujeito que
importante ajudar os professores a saberem só faz receber informações, suas capacidades
ensinar, garantindo assim que todos os alunos vão além do conhecimento que lhes é “depopossam aprender e desenvolver seu raciocínio. sitado”. Para tanto, o professor não mais será
o “dono do saber” e passará a ser um orienSegundo Werneck (1999), alguns professo- tador, alguém que acompanha e participa do
res sentem que seu relacionamento com os processo de construção de novas aprendizaalunos determina o clima emocional da sala de gens (WERNECK, 1999).
aula. Esse clima poderá ser positivo, de apoio
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Como bem destaca CECCON (1998), para
que a sociedade possa mudar é preciso que
nós provocamos mudanças de forma significativa para o indivíduo. Entende-se, portanto,
que as escolas devem comparar sua relação
com a comunidade e ainda, criar um clima favorável ao aprendizado, onde a contribuição e
o compromisso são peças fundamentais para
obtermos a verdadeira escola, isto é, uma escola democrática, onde todos tenham acesso
a coletividade:
Somente uma outra maneira de agir e de pensar
pode levar-nos a viver uma outra educação que não
seja mais o monopólio da instituição escolar e de seus
professores, mas sim uma atividade permanente, assumida por todos os membros de cada comunidade e
associada de todas as dimensões da vida cotidiana de
seus membros (FREIRE, 1980, p.117).

RESGATANDO A HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO NO BRASIL
Segundo Piletti (1986), seus estudos, o autor faz um panorama da Educação no Brasil,
envolvendo a evolução da educação do ensino, da instrução e das práticas pedagógicas no
Brasil. E ressalta ainda a evolução das rupturas
marcantes e fáceis de serem observadas.
Neste estudo o autor (1986) apresenta as seguintes questões: a história da educação no
Brasil começa em 1549 com a chegada dos
primeiros padres jesuítas, inaugurando uma
fase que haveria de deixar marcas profundas
na cultura e civilização do País. Movidos por
intenso sentimento religioso de propagação da
fé cristã, durante mais de 200 anos, os jesuítas
foram praticamente os únicos educadores do
Brasil.
Para o autor (1986), embora tivessem fundado inúmeras escolas de ler, contar e escrever,
a prioridade dos jesuítas foi sempre a escola
secundária, grau do ensino onde eles organizaram uma rede de colégios de reconhecida
qualidade, alguns dos quais chegaram mesmo
a oferecer modalidades de estudos equivalentes ao nível superior.

Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias, abrindo um enorme vazio
que não seria preenchido nas décadas subsequentes. As medidas tomadas pelo Ministro de
D. José I - o Marquês de Pombal - sobretudo a
instituição do Subsídio Literário, imposto criado
para financiar o ensino primário, não surtiram nenhum efeito. Só no começo do século seguinte,
em 1808, com a mudança da sede do Reino de
Portugal e a vinda da Família Real para o Brasil-Colônia, a educação e a cultura tomariam um
novo impulso, com o surgimento de instituições
culturais e científicas, de ensino técnico e dos primeiros cursos superiores (como os de Medicina
nos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia), (PILETTI, 1986).
Todavia, a obra educacional de D. João VI,
meritória em muitos aspectos, voltou-se para as
necessidades imediatas da Corte Portuguesa no
Brasil. As aulas e cursos criados, em diversos setores, tiveram o objetivo de preencher demandas
de formação profissional. Esta característica haveria de ter uma enorme influência na evolução
da educação superior brasileira. Acrescente-se,
ainda, que a política educacional de D. João VI,
na medida em que procurou, de modo geral,
concentrar-se nas demandas da Corte, deu continuidade à marginalização do ensino primário
(PILETTI, 1986).
Com a Independência do País, conquistada
em 1822, algumas mudanças no panorama sócio-político e econômico pareciam esboçar-se,
inclusive em termos de política educacional. De
fato, na Constituinte de 1823, pela primeira vez
se associa sufrágio universal e educação popular
- uma como base do outro. Também é debatida
a criação de universidades no Brasil, com várias
propostas apresentadas (PILETTI, 1986).
Como resultado desse movimento de idéias,
surge o compromisso do Império, na Constituição de 1824, em assegurar “instrução primária
e gratuita a todos os cidadãos”, confirmado logo
depois pela Lei de 15 de outubro de 1827, que
determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, envolvendo as três instâncias do Poder Público. Teria
sido a “Lei Áurea” da educação básica, caso tivesse sido implementada (PILETTI, 1986).
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Da mesma forma, a idéia de fundação de
universidades não prosperou, surgindo em seu
lugar os cursos jurídicos em São Paulo e Olinda, em 1827, fortalecendo o sentido profissional e utilitário da política iniciada por D. João
VI. Além disso, alguns anos depois da promulgação do Ato Adicional de 1834, delegando
às províncias a prerrogativa de legislar sobre a
educação primária, comprometeu em definitivo
o futuro da educação básica, pois possibilitou
que o governo central se afastasse da responsabilidade de assegurar educação elementar
para todos. Assim, a ausência de um centro de
unidade e ação, indispensável, face às características de formação cultural e política do País,
acabaria por comprometer a política imperial
de educação (PILETTI, 1986).
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 (PILETTI, 1986).
Segundo essa concepção, Rego (1996),
também nos apresenta um histórico geral da
década de 1920, devido mesmo ao panorama
econômico-cultural e político que se delineou
após a Primeira Grande Guerra, o Brasil começa a se repensar. Em diversos setores sociais, mudanças são debatidas e anunciadas.
O setor educacional participa do movimento de
renovação. Inúmeras reformas do ensino primário são feitas em âmbito estadual. Surge a
primeira grande geração de educadores - Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço
Filho, Almeida Júnior, entre outros, que lidera
o movimento, tenta implantar no Brasil os ideais da Escola Nova e divulga o Manifesto dos
Pioneiros em 1932, documento histórico que
sintetiza os pontos centrais desse movimento
de idéias, redefinindo o papel do Estado em
matéria educacional (REGO, 1996).

Surgem nesse período, as primeiras Universidades Brasileiras, do Rio de Janeiro-(1920),
Minas Gerais-(1927), Porto Alegre-(1934) e
Universidade de São Paulo-(1934). Esta última
constitui o primeiro projeto consistente de universidade no Brasil, daria início a uma trajetória
cultural e científica sem precedentes.A Constituição promulgada após a Revolução de 1930,
em 1934, consigna avanços significativos na
área educacional, incorporando muito do que
havia sido debatido em anos anteriores. No
entanto, em 1937, instaura-se o Estado Novo
outorgando ao País uma Constituição autoritária, registrando-se em decorrência um grande
retrocesso (REGO, 1996).
Após a queda do Estado Novo, em 1945,
muitos dos ideais são retomados e consubstanciados no Projeto de Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, enviado ao Congresso
Nacional em 1948 que, após difícil trajetória,
foi finalmente aprovado em 1961 (Lei nº 4024).
No período que vai da queda do Estado Novo,
em 1945, até a Revolução de 1964, quando se
inaugura um novo período autoritário, o sistema
educacional brasileira passará por mudanças
significativas, destacando-se entre elas o surgimento, em 1951, da atual Fundação CAPES
(Coordenação de 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 (REGO,
1996).
Com base nesses estudos, pode-se perceber que o movimento de 1964 interrompe essa
tendência. Em 1969 e 1971, são aprovadas
respectivamente a Lei 5540/68 e 5692/71,
introduzindo mudanças significativas na estrutura do ensino superior e do ensino de 1º e
2º graus, cujos diplomas estão basicamente
em vigor até os dias atuais. A Constituição 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.Neste período,
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do fim do Regime Militar aos dias de hoje, a
fase politicamente marcante na educação, foi
o trabalho do economista e Ministro da Educação Paulo Renato de Souza. Logo no início de
sua gestão, através de uma Medida Provisória
extinguiu o Conselho Federal de Educação e
criou o Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Esta
mudança tornou o Conselho menos burocrático e mais político (REGO, 1996).
Para Tardif (2005), mesmo que possamos
não concordar com a forma como foram executados alguns programas, temos que reconhecer que, em toda a História da Educação
no Brasil, contada a partir do descobrimento,
jamais houve execução de tantos projetos na
área da educação numa só administração. Até
os dias de hoje muito tem se mexido no planejamento educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características impostas
em todos os países do mundo, que é mais o
de manter o “status quo”, para aqueles que
frequentam os bancos escolares, e menos de
oferecer conhecimentos básicos, para serem
aproveitados pelos estudantes em suas vidas
práticas (TARDIF, 2005).

O SISTEMA EDUCACIONAL E A
ESCOLA
Segundo Oliveira (2005), a atual estrutura e
funcionamento da educação brasileira decorre
da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei n.º 9.394/96), que, por sua vez,
vincula-se às diretrizes gerais da Constituição Federal de 1988, bem como às respectivas Emendas Constitucionais em vigor.
Para Oliveira (2005) o sistema educacional geralmente impõe padrões de conduta que as escolas devem seguir. Esses padrões, muitas vezes,
são fora da realidade particular de cada escola,
o que gera tensão, desmotivação e incapacidade
de realizar a contento o trabalho pretendido.
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores (art. 22). Ela pode ser
oferecida no ensino regular e nas modalidades

de educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional, sendo que esta
última pode ser também uma modalidade da
educação superior.
Turmas numerosas, faltas de condições materiais, estrutura física inadequada, falta de recursos
financeiros. Com o crescente aumento da oferta
de vagas nas escolas públicas para o ensino fundamental e médio, não houve uma estruturação
adequada que acompanhasse esse crescimento.
Observando nossas escolas em seu cotidiano,
nos deparamos corriqueiramente com situações
aceitas pacificamente como: salas inadequadas,
com iluminação deficiente, carteiras e cadeiras
sem conforto, sucatadas, alunos de 7ª e 8ª séries, por exemplo, em cadeiras mais apropriadas
para a educação infantil, que mal cabem suas
pernas, pátios pequenos e sem cobertura, sem
refeitório, quadras esportivas sem cobertura, isso
quando elas existem, pois nem toda escola conta
com essa melhoria (OLIVEIRA, 2005).
A própria organização do tempo escolar é desmotivadora. Horários rígidos, atividades repetitivas, o intervalo fracionado, quando uns estão
no pátio, outros estão estudando, dependendo
da logística do prédio escolar torna-se impossível qualquer aproveitamento pedagógico, pois o
trânsito e o barulho de alunos nos corredores e
no pátio atrapalham e causam ansiedade e indisciplina nos que ainda estão em sala.As próprias
relações entre seus membros se dão de cima
para baixo; alunos que obedecem ao professor
que obedece ao coordenador, que obedece ao
diretor, que obedece à secretaria de estado e assim por diante. Isso acaba por gerar descontentamento, que inconscientemente, ou não, reflete
nas relações em sala de aula (OLIVEIRA, 2005).
Sendo assim o comportamento indisciplinado
não é simplesmente uma ação, mas uma reação
aos fatores externos ao aluno. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define para a
educação básica, nos níveis fundamental e médio, a carga horária mínima anual de oitocentas
horas, distribuídas por um mínimo de duzentos
dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído
o tempo reservado para os exames finais; para
a educação superior, o ano letivo regular tem a
duração de, no mínimo, duzentos dias de efetivo
trabalho acadêmico, também excluído o tempo
destinado aos exames finais.
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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 é um conjunto de técnicas que são
utilizadas para se alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, toma-se fácil conduzir o
processo de aprender a raciocinar, a refletir e usar a própria criatividade. No momento em que
o educador preocupa-se em educar com arte, toma-se comprometido com o aluno e com uma
educação de qualidade, fazendo do aluno um alvo do processo ensino-aprendizagem e cumprindo seu papel de orientador no processo.
De fato, a teoria legitima a prática, embora esta, sem o constante aprofundamento teórico, perca rapidamente sua consistência. Atualmente, o questionamento para a melhoria gira em tomo
de cursos de capacitação, materiais didáticos, melhores condições de trabalho e remuneração.
Felizmente, ainda existem professores que faz do ensino um ideal e lutam para ajudar a construir
um mundo melhor, onde se tenha acesso a uma educação digna e extensiva a todos, sem fome emocional, educacional e física, sem drogas e
sem miséria.
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A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM
EaD

RESUMO: Este artigo tem como objetivo pesquisar a estrutura da modalidade de ensino a distância (EaD), por se tratar de uma forma de estudo realizada por meio tecnológico, houve o
interesse de estudar a formação e diferenças entre os profissionais que atuam nessa área
como os tutores e professores, assim, como conhecer o perfil do aluno que utiliza essa modalidade de ensino que exige dele disciplina e comprometimento, embora muitas vezes a
procura acontece por conta da flexibilidade de tempo e custo acessível. A forma de avaliação
dessa modalidade foi pesquisada devido a várias dúvidas existentes, como a procedência do
conhecimento e da aprendizagem à distância e se fortaleceu diante de uma realidade que jamais imaginaríamos enfrentar como uma pandemia. Utilizou-se como método de pesquisa a
bibliográfica por meio de  leituras de textos, sites e livros que abordam o assunto em questão
e a importância de tantas mudanças na área da educação.

Palavras-chave: Ensino; Tecnologia; Competências; Internet.
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INTRODUÇÃO

A

educação está em constante transformação tanto nas estratégias como em suas modalidades, a educação a distância (EaD), disponibiliza maior flexibilidade de acesso e
metodologia, uma vez vista como uma perspectiva de crescimento na educação não
limitando o aprender a uma sala de aula com horários previamente estipulados.
Os cursos em EaD, embora nos últimos anos do século XX vem se aperfeiçoando a cada dia
mais, ainda é muito questionado no que diz respeito à formação dos profissionais que administram esses cursos, surgindo tais dúvidas como: Seriam professores com devidas formações
ou tutores com breves conhecimentos? Mas qual a diferença entre eles? Outro questionamento
frequente, refere-se a avaliação dos cursos em EaD, no qual muitas dúvidas surgem no que diz
respeito a sua autenticidade nas respostas, uma vez que o aluno de fato está distante e pode
utilizar de outros recursos para se beneficiar de boas notas.
Diante desses questionamentos, o artigo tem como objetivo principal compreender o papel
de professor e tutor nos cursos a distância, assim como conhecer o perfil do estudante dessa
modalidade, a avaliação realizada e o que as novas tecnologias da informação e comunicação
(TIC), têm a oferecer em benefício da sociedade.
Este trabalho tem base na pesquisa bibliográfica, o qual foi elaborado por meio de leitura de
livros, sites e documentários, a respeito da importância do trabalho e da formação do profissional em EaD (Educação a Distância).
Levando em consideração que a educação vem sofrendo diversas mudanças e uma delas é o
acesso ao conhecimento por meios tecnológicos nem sempre havendo a necessidade da presença física do professor, o que pode causar certa preocupação referente à qualidade desses
conteúdos transmitidos via internet e a escolha dessas Instituições de ensino que nem sempre
são reconhecidas e qualificadas.
Nos últimos meses passamos a enfrentar um inimigo invisível e que mudou o modo de vida de
todos, uma pandemia chamada de Covid 19, o que ocasionou a necessidade de um isolamento
social e as práticas pedagógicas teve que se adaptar do dia para noite ao ensino EaD, que por
sua vez era apenas disponibilizado aos estudantes universitários, precocemente entrou na realidade de professores e alunos do ensino público.
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O SURGIMENTO DO ENSINO A
DISTÂNCIA
Por volta de 1904, os cursos à distância
eram realizados por meio de correspondências, assim como as atividades realizadas pelos cursistas conseqüentemente eram enviadas
a Instituição via correspondência, a criação de
telecursos via programas de televisão e impressos, como vídeo-aula em CD, surgiu para
complementar os estudos voltados a distância,
porém sempre respeitando os prazos de recebimento via correio, com o avanço de novas
tecnologias, esses cursos começam a ser realizado com uma nova e atual ferramenta, a
internet, no qual o aluno realiza seu curso conforme sua disponibilidade de tempo, já envia
suas avaliações e até mesmo o seu certificado
fica disponível para impressão.
No Brasil com o decreto n°5.622 de 19 de
dezembro de 2005, a educação a distância é
oficialmente reconhecida: “Art. 1° Para os fins
deste Decreto, caracteriza-se a educação à 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”.
A Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), tem como objetivo estimular, incentivar, apoiar e promover projetos de ensino
a distância para escolas e empresas, visando
reduzir as desigualdades de formação e aproveitamento do tempo disponível do aluno voltado para um ensino acessível e de qualidade.
No Brasil atualmente existem diversas Instituições de ensino privada e pública que se utilizam dos recursos em EaD para oferecer os
seus cursos de forma parcial ou integral.
Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), o acesso a internet
no Brasil entre os anos de 2005 a 2016, foi
marcado pelo crescimento de 63,3% na conexão a internet nos domicílios Brasileiros.

No que diz respeito à faixa etária desses usuários, pessoas entre 18 a 24 anos de idade
são os que mais utilizam a internet, muitos por
meio de aparelhos de celular, mas com a expansão da TIC (Tecnologia da Informação e
Educação), o uso da internet em computadores, tablets e notebook cresceram no que diz
respeito à área da educação no processo de
ensino aprendizagem por meio de cursos EaD
(Educação a Distância):
Portanto, sistemas de formação que utilizam
multimídia terão de levar em conta toda a diversidade das pessoas e os contextos em que
se dará a aprendizagem. Lidar com essas possibilidades, de maneira a criar as mensagens
educativas apropriadas, requer a apropriação
das TICs, ao mesmo tempo como ferramenta
pedagógica e como objeto de estudo, visando desenvolver todas as suas potencialidades
sem perder de vista a formação do usuário autônomo de todas as tecnologias. Ressalta-se
aqui que o conceito de ferramenta pedagógica
extrapola o mero domínio técnico, exigindo o
uso crítico e criativo das potencialidades das
tecnologias (PEREIRA, MORAES ; TERUYA,
2017, p.35).
Com a popularização da Internet, ocorreu um
grande desenvolvimento de hardwares e softwares, visando uma melhor comunicação em
ambientes virtuais, o uso das TICs aumentou
com a criação de fóruns, o chat, o e-mail, beneficiando não somente a área educacional como
outras áreas como a publicação, investimentos
e informações.

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM
EAD
Segundo Pereira et al. (2017), a formação do
profissional em EaD seja ele tutor ou professor
deve ocorrer de forma que o mesmo entenda
e possa transmitir com clareza não somente o
conteúdo de sua especialidade como entender
a tecnologia e a sua importância no planejamento da disciplina no ambiente virtual, uma
vez que no ensino a distância não existe o con35
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tato físico com o educando, exigindo assim
mais significado nos conteúdos transmitidos.
Na formação desses profissionais, o maior
desafio são os processos de criação e utilização dos materiais multimídias, as novas tecnologias de informação e comunicação nos processos educacionais são presentes a todo o
momento na educação à distância, sendo essencial um trabalho em equipe que busquem
soluções criativas para desenvolver processos
de trabalho inovador que incentivem os estudantes do mundo conectado.
O profissional em EaD deve analisar pesquisar conteúdos e obras variadas assim como ter
conhecimento e aprofundamento do referencial
teórico utilizado durante todo o curso que administra.
As estratégias de democratização da educação acompanharam o discurso da qualidade, a
qual está atrelada ao desenvolvimento econômico e à inserção do país no mercado globalizado, com nível satisfatório de competitividade,
segundo esse discurso. Nesse contexto, a formação de professores representa uma centralidade para se alcançar a qualidade educacional, sobretudo aquela realizada em serviço e
a distância, modalidade esta reconhecida por
aqueles organismos como a de maior potencial democrático e de baixo custo. (PEREIRA,
MORAES e TERUYA, 2017, p.73)

Existem algumas competências necessárias
que o profissional do ensino em EaD deve possuir, essas competências nada mais são que
um conjunto de saberes que a equipe de profissionais (tutores, professores, monitores entre
outros), deve oferecer como apoio ao educando, segundo Pereira, Moraes e Teruya (2017,
p.73):
Classificam-se essas competências em:
• Aprender a fazer > No que diz respeito ao
processo de trabalho;
• Aprender a conhecer > Conhecer com
propriedade os conteúdos que fundamentam a ação;
• Aprender a ser e a conviver > Indispensável essa competência em atitudes éticas
no trabalho individual e coletivo.
Na modalidade de educação a distância, as
competências multidisciplinares são exigidas
para a concretização do ensino com qualidade,
além do domínio dos conhecimentos pedagógicos a mediação comunicacional é de extrema
importância porque envolve vários modos de
relação entre educador e educando de forma
receptiva, socializada, interativa entre outros.

Por fim, as competências em EaD se resumem na mobilização de saberes de naturezas
diferentes e capacidades, visando um desenvolvimento com iniciativas e soluções de problemas em equipe em todo o processo de enPara os autores, O foco principal do profis- sino aprendizagem.
sional da modalidade a distância é a aprendizagem por meio de conteúdos estimulantes e
Na atualidade com a pandemia do Covid 19,
motivadores com o objetivo de formar estudan- muito se tem discutido referente as formações
tes à distância com qualidade.
da pedagogia, no qual, diante dessa realidade
A Associação Brasileira de Educação a Dis- ficou perceptivo como os profissionais da edutância (ABED) disponibiliza para as Instituições cação estão despreparados no que diz respeique utilizam os recursos em EaD como Em- to ao uso das tecnologias para a educação.
presas, Universidades, Escolas privadas e públicas, cursos, palestras, seminários, voltados
para os profissionais se aperfeiçoarem nas inovações tecnológicas e estruturação dos projetos, esses conhecimentos implicam diferentes
áreas como: pedagógico, tecnológico, comunicação e gerencial.
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TUTORES OU PROFESSORES
Com o crescimento da oferta de cursos a distância e a grande procura por este recurso mediado
pela internet, novos profissionais auxiliam no processo de ensino aprendizagem, são eles classificados como Tutores, esse profissional exerce um
papel mais direto com o aluno, cabe a ele orientar,
acompanhar e motivar o interesse do educando.

PERFIL DO ALUNO DE EAD
Por ser uma modalidade de estudo flexível e com
mensalidades mais acessíveis que os cursos presenciais, os EaDs são atualmente os mais procurados, possuem uma grande variedade de cursos,
seja eles de licenciatura, graduação, pós, formação
tecnológico ou profissional, o crescimento na procura dessa modalidade é maior para estudantes do
sexo feminino.

Os tutores são de grande importância no processo educacional, porém, não são reconhecidos
Ao contrário do aluno presencial, o estudante a
como professores, conforme o documento MEC distância tem a possibilidade de escolher o seu ho(BRASIL, 2007, p .20-21), que consta a descrição rário de estudo, assim como assumir a responsabilido papel do docente e do papel do tutor.
dade de cumprir atividades nos prazos estipulados,
ser participativo, pois, no processo educacional a
Os docentes conforme MEC é aquele profissio- distância, a relação entre educador e educando é
nal altamente qualificado, capaz de selecionar e caracterizado como parceria, na qual o crescimento
preparar todo o conteúdo curricular, definir biblio- do educando consiste no crescimento do educagrafias, elaborar o material didático para progra- dor:
mas a distância, acompanhar e avaliar os estudantes entre outras especificações, enquanto que o
Em alguns casos, dependendo das característitutor é visto como um profissional inferior ao pro- cas e dos objetivos, há possibilidade de se prever
fessor que tem como objetivo auxiliar e cumprir momentos presenciais em que o aluno tenha contao que foi planejado por outro, embora muitas de to direto com o professor, tutor ou monitor para essuas funções sejam equivalentes ao do papel de clarecer dúvidas e/ou receber explicações compledocente. Conforme o documento MEC (2007):
mentares e participar de momentos de interação.
Porém, concordamos que não será necessariamenA tutoria a distância atua a partir da instituição, te a presença do professor que garantirá a efetividamediando o processo pedagógico junto a estu- de do processo de ensino-aprendizagem, mas sim
dantes geograficamente distantes, e referenciado as condições objetivas em que ocorre o processo
aos pólos descentralizados de apoio presencial. de ensino-aprendizagem, devendo-se levar em conSua principal atribuição deste profissional é o es- ta que o estudante da EaD precisa de determinadas
clarecimento de dúvidas através fóruns de discus- condições para aprender e, portanto, requer possisão pela Internet, pelo telefone, participação em bilidades concretas e novos meios para fazê-lo que
videoconferências, entre outros, de acordo com o considerem as TICs no processo de ensino (PEprojeto pedagógico. O tutor a distância tem tam- REIRA, MORAES e TERUYA, 2017, p.31)
bém a responsabilidade de promover espaços de
No entanto, alguns aspectos são necessários
construção coletiva de conhecimento, selecionar para o estudo a distância, sendo indispensável essa
material de apoio e sustentação teórica aos conte- consciência por parte do aluno para um resultado
údos e, freqüentemente, faz parte de suas atribui- da aprendizagem de qualidade, são eles:
ções participar dos processos avaliativos de ensi• Responsabilidade, uma vez que o percurso
no-aprendizagem, junto com os docentes (MEC,
de sua aprendizagem depende da organiza2007, p..21).
ção do aluno por si só;
• Ser autodidata e social, ter a capacidade de
O tutor embora não seja considerado como
identificar os temas que domina assim como
um docente é exigido dele que além de graduo de solicitar apoio a outros nos temas que
ado seja habilitado para o exercício das funções
encontra dificuldades;
pedagógicas e utilização das TICs, que possuam
• Disciplina e tecnologia são indispensáveis
disponibilidade de tempo, que saiba comunicar-se
para se manter o foco e ainda que não seja
adequadamente e esteja sempre atualizado nas
o primordial, é necessário possuir uma boa
informações e acontecimentos de mundo. O que
base de conhecimento nas funcionalidades
falta nas Instituições é o reconhecimento do papel
tecnológicas para responder as atividades,
do tutor como docente, porém, é uma questão tanfóruns entre outros (PEREIRA, MORAES e
to política como financeira.
TERUYA, 2017, p.31).
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AVALIAÇÃO EM EAD

A UTILIZAÇÃO PRECOCE DO
ENSINO A DISTÂNCIA EM ÉPOCA DE
PANDEMIA

Para os autores (2017), os processos de
avaliação em EaD ainda são muitos questionados por se tratar de um ensino a distância, e
Para Zagury (2006), este trabalho estava
geralmente são divididos em algumas etapas, voltado para o conhecimento da modalidade
de ensino em EaD, mais especificamente na
como:
educação particular e estudos universitários,
• Avaliação por participação em fóruns de porém diante de uma pandemia que ocasionou
discussão: Além de ser uma forma de in- em diversos Países o isolamento social, uma
teragir com o grupo de estudo, esse pro- questão também surgiu para que órgãos comcesso de avaliação auxilia a solucionar petentes educacionais e educadores analisassem: Realmente estamos preparados para as
dúvidas por meio das trocas de informatecnologias que surgiram ao longo do tempo?
ções e também conta como presença do
E a resposta não poderia ser diferente, não,
aluno no curso;
não estamos preparados, a educação sofreu e
• Avaliação pela produção textual: Ocorrem muito com toda essa mudança repentina, ficou
por meio dos questionários dissertativos, nítido a desigualdade social e o despreparo ou
sendo possível avaliar opiniões e conheci- comodismo de profissionais da educação ao
mentos dos alunos;
se depararem com um sistema totalmente vol• Avaliações por testes online: São as ava- tado para recursos à distância.
liações objetivas e as mais utilizadas nos
O principal desafio enfrentado pelas escolas
cursos de EAD, algumas ocorrem com
tempo cronometrado e caso o aluno não públicas, diz respeito ao acesso à internet, no
obtenha a pontuação necessária, poderá qual, muitos alunos não conseguem acompanhar as aulas por meio de uma plataforma diter direito a uma segunda avaliação;
• Avaliação presencial: É o único momento gital, exatamente por não ter os recursos neque requer a presença do aluno durante cessários devido a vários motivos: valores dos
serviços de internet, falta do aparelho, falta de
todo o curso, organizada e realizada nos
acessibilidade do sinal , não possui computapólos de atendimento com data e horário
dor ou celular, além do analfabetismo digital,
específico,seguindo a forma tradicional o que vai totalmente ao contrário dos estudos
de uma prova.
EaD que comentamos até o momento nesse tra• Ainda assim com todos esses proces- balho, enquanto a utilização das TICs deveriam
sos de avaliações, surgem dúvidas sobre surgir ainda no ensino fundamental, auxiliando
a eficácia da aprendizagem a distância, a possibilidade desse aluno vir a concluir um
sendo necessário que antes de começar ensino superior a distância, o que atualmente
qualquer curso de modalidade EaD, o fu- ficou comprovado, é que a educação pública
turo aluno, pesquise se informe sobre a não tem recursos e muito menos um olhar volinstituição a qual pretende estudar, pois a tado para a sociedade com o objetivo de precertificação de alguns cursos nem sem- parar esses estudantes, fortalecendo assim as
pre são validados ou bem visto por todos desigualdades sociais.
(PEREIRA, MORAES e TERUYA, 2017,
Se por um lado os alunos estão à mercê de
p.31).
um governo que não se preocupou até o momento em proporcionar recursos necessários
para a utilização das tecnologias no ambiente
escolar, por outro lado, ficou nítido também o
despreparo e a falta de formação continuada
que auxiliasse professores na elaboração e
execução de aulas a distância.
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O problema se tornou tão grave que diante
as frustrações e inquietações dos profissionais
na rede pública, é certo que muito estão com
esgotamento profissional e emocional e cresceu os casos de afastamento de professores,
em especial os que possuem mais tempo de
serviço na área da educação, pois a fase atual
requer do profissional uma adaptação às tecnologias e a necessidade de seu uso, e muitos
sem saber dominar essa tecnologia que engloba muita coisa como: saber fazer uma vídeo
aula, ter um espaço adequado, entre tantos inseguranças sem deixar de lado a importância
de ser professor e de se reinventar sem esquecer a sua origem, sentem-se sem respostas e
sem saída.

alunos em especial da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental são os mais prejudicados:

No intuito de amenizar essa problemática e
disponibilizar o acesso à educação que alcance o maior número de estudantes, o Governo
do Estado de São Paulo disponibilizou o aplicativo CMSP - Centro de mídias da Educação de
São Paulo, no qual os alunos da rede pública
podem assistir às aulas online pelo celular por
meio do aplicativo sem custo de internet e também assistir pela TV aberta, porém muitas são
as famílias que não tem preparo Educacional
para acompanhar essa tecnologia, a burocracia para baixar esses aplicativos com dados
institucionais e sem orientação é grande e os

É hora de enxergar as vantagens pedagógicas do uso de plataformas digitais, redes sociais, aplicativos de videoconferência, entre
outros. É hora de enxergar a viabilidade da customização permitida pelas ferramentas digitais.

O professor reconhece que está desatualizado pedagogicamente, defasado em termos de
conteúdo, e que as mudanças cada vez mais
velozes e diversificadas do mundo tornam atualização permanente uma necessidade Fundamental e inequívoca. Por que então não fazem?
Sem dinheiro, o professor tem que trabalhar em
várias escolas; trabalhando em várias escolas,
nem que quisesse - e pudesse - teria condições para isso. A questão da atualização permanente, sem dúvida uma das necessidades
do mundo moderno em praticamente todas as
áreas profissionais, ganha relevância especial
quando se refere ao magistério. Justificar tal
Na modalidade de educação a distância, as afirmativa é absolutamente desnecessário (ZAcompetências multidisciplinares são exigidas GURY, 2006, p. 106).
para a concretização do ensino com qualidade,
além do domínio dos conhecimentos pedagógiPor mais que o educador estude e viva em
cos, a mediação comunicacional é de extrema constante aprendizagem, muitos foram pegos
importância porque envolve vários modos de de surpresa nesta nova fase e não encontram
relação entre educador e educando de forma resposta e apoio para suas frustrações e desreceptiva, socializada, interativa entre outros.
contentamentos educacionais, ainda é preciso
um olhar mais delicado para a formação contiConforme estudos realizados pela Organi- nuada dos professores.
zação das Nações Unidas para a educação
(UNESCO), nesta fase conturbada de pandeOs gestores mais resistentes vão perceber
mia mais de 1 bilhão de estudante estão sen- isso: que podem oferecer educação remota ou
do afetados, questões como falta de acesso à híbrida com qualidade e eficiência, cabe aos
internet, não saber utilizar esses recursos, não educadores se adaptarem e superarem seus
acompanhar a aprendizagem Educacional, são medos e falta de experiência com as novas tecfatores muito presentes na sociedade.
nologias educacionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento de novas tecnologias e acessibilidade à internet para um número cada
vez maior de pessoas no Brasil, a educação passou por várias mudanças, uma delas foi o surgimento da modalidade de ensino a distância (EaD), esse recurso proporciona maior oportunidade de formação em tempo flexível e custo acessível para pessoas de diversas classes sociais.
Estudando o perfil desses alunos, observa-se que grande parte se refere ao sexo feminino,
no qual as mulheres muitas vezes são a única fonte de renda de uma família, consegue com
o recurso em EaD, se formar, conciliar trabalho, casa, filhos e o seu contínuo aperfeiçoamento
profissional, motivadas pela oportunidade que o ensino em EaD disponibiliza ao deixá-las livres
para a escolha de um melhor horário de estudo.
Embora os planejamentos dos conteúdos dos cursos sejam realizados por docentes com
qualificações adequadas, os profissionais que disponibilizam mais suporte aos alunos são os
tutores, que realizam diversas funções pedagógicas durante todo o percurso do curso, auxiliando, motivando e contribuindo para que o aluno conclua seus estudos de forma significativa e
com qualidade, mas mesmo atendendo a funções pedagógicas e muitos possuindo formações
equivalentes aos dos docentes.
Devido a políticas e alto custo que algumas Instituições sofreram ao reconhecê-los como professores, estes profissionais recebem a atribuição de tutores e consequentemente são menos
valorizados profissionalmente, o que ocasiona um certo desinteresse por parte dos tutores para
um atendimento aos alunos de qualidade.
Com o estudo do trabalho realizado, concluiu que a modalidade de ensino a distância (EaD),
contribui para a sociedade, uma vez que por meio desse estudo mais pessoas conseguem se
formar e contribuir para a melhoria de um País profissionalmente melhor.
Acredita-se que ainda muita coisa precisa melhorar no que diz respeito ao acesso tecnológico
e qualificação tanto profissional como na escolha das Instituições e na sua qualidade de cursos
oferecidos.
Em todas as áreas da sociedade, a pandemia do novo Covid 19 provocou uma verdadeira destruição, existiu o “antes” e haverá o “depois do Covid 19”. Na educação, isso significa reinventar
a rotina de gestores, professores, alunos e familiares, assim como nas práticas educacionais que
vem passando por um período de ensino a distância.
No ensino que está sendo disponibilizada a distância para os alunos que frequentam a rede
pública, muito precisa ser melhorado, como o acesso à internet para todos, o que não acontece
, deixando evidente a desigualdade social, o despreparo dos profissionais da educação e de
toda a equipe gestora e a necessidade de adaptação dos recursos que possam vir a atender as
diferentes realidades econômicas do Brasil.
Vamos precisar aprender e nos adaptar a esse novo método de ensino, que da noite para o
dia, milhões de alunos, professores e gestores foram empurrados para um modelo que não estão acostumados, dizem que toda a crise traz oportunidades, e de certo, talvez a crise do Covid
19 esteja oferecendo a chance de experimentar novas maneiras de fazer as coisas – e questionar velhos hábitos.
É hora de “aproveitar a oportunidade” para sairmos melhor deste pesadelo. O uso da tecnologia educacional já é praticamente compulsório e a educação à distância,
que tanto sofreu e sofre ainda pelo preconceito, deve finalmente ser consagrado como modalidade valiosa, eficaz e interessante.
Vale lembrar, que a modalidade de ensino à distância não é uma
prática Educacional permanente e nem deve ser, principalmente nos
anos iniciais da Educação Básica e alfabetização e sim um complemento da prática pedagógica que após pandemia deve ser considerada como um recurso obrigatório, proporcionando conhecimento
de suas funcionalidades para todos, sendo essa uma proposta muito
importante para pós pandemia uma vez que educadores e alunos
vivenciaram a necessidade do conhecimento do uso da tecnologia em
tempos de ensino contemporâneo.
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE
FAMÍLIA E ESCOLA
RESUMO: O presente artigo procura mostrar a importância da relação entre família e escola, por
ser um tema pertinente, atual e atemporal. Este assunto deve estar presente sempre que pensamos em qualidade da e na educação. São duas instituições presentes na vida de todo indivíduo e que possuem grande importância na vida dos estudantes.  É importante salientarmos
as considerações que englobam a família ao longo dos anos, pontuando o que identificamos
como questões que se originam de uma relação conflituosa e ao mesmo tempo apresentando algumas possibilidades significativas na obtenção de resultados satisfatórios por meio da
relação entre família e escola. Família e escola possuem responsabilidades e que devem estar
enraizadas em seus contextos, não devendo uma transferir suas responsabilidades a outra.
As duas devem caminhar juntas e não separadas na sociedade. A abordagem da importância
quanto a pesquisa incessante de estratégias que sejam bem elaboradas e que deixem bem
claro que se faz necessário que haja mais entrosamento na relação família e escola, será visto ao longo da leitura. A escola necessita criar meios que possam promover uma relação de
parceria com a família para que os estudantes se sintam assistidos. O conhecimento da diversidade cultura e o respeito a mesma faz com que conheçamos as particularidades regionais
que se fazem presentes na educação brasileira e na educação básica e isso serve para que a
família seja mais frequente participativa nas questões escolares, criando um elo que vai desde
o momento de matrícula até o final da adolescência do estudante.

Palavras-chave: Relação; Família: Escola; Educação; Parceria.
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INTRODUÇÃO

T

odos nós sabemos que a escola é um ambiente de aprendizado, um espaço privilegiado
onde se constrói e são produzidos os conhecimentos. Esses conhecimentos são aqueles
que serão utilizados para cumprir todas as exigências que, são julgadas, como necessárias
para uma educação formal e para que sejam utilizados durante toda a vida, ou seja, ela escolar ou
não. Todos nós sabemos que os conhecimentos advindos da escola, dentro de um processo de
construção do conhecimento, trazem consigo valores, os quais chegam nas casas dos alunos e
também temos a outra parte, quando os valores construídos e produzidos em casa chegam à escola.
Precisamos ter a plena consciência que esses valores construídos e produzidos gerarão
uma consequência, pois percebemos que a educação formal que é regida pelas políticas públicas educacionais tende a moldar os alunos para os mesmos possam se adequar a necessidades da sociedade a qual pertencem. Lendo Freire (1996) podemos compreender muito bem essa adequação às necessidades da sociedade quando lemos sobre a “Educação
bancária”, a qual apenas recebe conhecimentos sem ter a chance e o direito de opinar ou
contestar, servindo os alunos apenas como meros receptores. E ainda compreendemos que
o saber ensinar não é apenas para transferir um conhecimento já adquirido, ele precisa ter
a criação de possibilidades para que se tenha uma própria produção ou a sua construção.
A escola possui como referência em seu caminhar os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) que permeiam todo o trabalho realizado e mesmo assim encontramos algumas dificuldades em produzir e construir os conhecimentos que estejam engajados no desenvolvimento
pleno de um cidadão, o qual tenha convicção de seus direitos, mas também de seus deveres
e que possa futuramente ser capaz de resolver desafios em diferentes situações. Pensando
no Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) vemos explícito que seu propósito é de
proteger e promover o bem estar do menor, mas ele também prioriza a responsabilidade dos
pais pela educação das crianças e deixa claro em seu artigo 22 que cabe ao pais o dever do
sustento, guarda e educação dos filhos menores, e que se porventura for necessário, deverão
ter a obrigação de cumprir e fazer cumprir todas as determinações judiciais quando lhes couber.
Segundo Polonia e Dessen, (2005) quando se pensa e se fala sobre os pais pensa-se que a socialização de uma criança é de fundamental importância e nos leva a crer que é um dos papéis principais
dos pais. É por meio do ensino e da vivência com a língua materna que os filhos serão inseridos no
mundo cultural e que dele precisam ser atuantes, sendo trabalhado e vivenciado na convivência em
grupo onde irão conhecer símbolos e regras, os quais precisarão entender, compreender e respeitar.
Quando falamos na educação a participação da e na escola precisa ser efetiva. A sociedade
em si não fica estagnada em um determinado sentido e momento, ela evolui e ao passo de
sua evolução a sociedade acaba por transferir paulatinamente responsabilidades, que eram
dos pais em educar, para o estado e/ou governo. Não podemos deixar que esse dever dos
pais seja transferido, ele precisa acontecer de fato na família. A escola passa a tomar para
si uma responsabilidade que não é dela, ou seja, involuntariamente a responsabilidade em
educar as crianças em sua totalidade e faz isso praticamente sem a participação da família.
Como aponta Bógus (2007) existem mães que não possuem renda familiar adequada para
que possam permanecer em casa com seus filhos priorizando a educação total, então como
precisam trabalhar e isso toma a maior parte do dia, pensando desde o momento da saída
da casa, o horário de trabalho e a volta para a casa a única solução viável é colocar seu filho ou filhos na creche, sendo assim a disponibilidade em educar as crianças passa a ser de
um profissional da creche ou melhor descrevendo um profissional habilidade da educação.
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Podemos pensar que existe um abismo dentro de cultura, pois segundo Esteves (2004)
há pessoas que se sentem desconectadas dentro de sua própria cultura. De tanto ter que
se abster da vida social, quando percebem que o tempo passou tomam para si a surpresa de mudanças no bairro, na cidade e às vezes essas mudanças não são acompanhadas. Aí começam a se sentir desorientados e acabam tendo a sensação de que fizeram uma viagem e que estão em outro lugar, totalmente desconhecido por suas mudanças
diárias. A esperança em retornar para a vida social na qual precisam estar atentos às mudanças se torna uma desesperança, pois não conseguirão acompanhar a evolução.
Percebemos que para a criança há também um abismo entre a família e a escola, pois
ela começa a sentir como se estivesse vivendo em dois mundos completamente diferentes um do outro e que não há nenhuma conexão entre os dois. Atualmente aos professores ficou a missão de assumir, mesmo involuntariamente, a missão primeira dos pais. Mas
há também problemas que são enfrentados diariamente quando não se há um diálogo entre o professor e os pais. Sabemos que isso compromete o desenvolvimento do aluno e há
uma confusão nas referências de papéis exercidos, tanto da família quanto do professor.
Segundo Piaget (2007) existe uma ligação estreita e ao mesmo tempo continuada entre os professores e os pais e isto acaba sendo de muita importância, pois cria-se um intercâmbio onde a
informação se torna mútua e gera uma ajuda recíproca. Quando esse laço de ligação acontece há a
aproximação entre a escola e os pais e isso possibilita a divisão de responsabilidades.Geralmente
os professores apresentam sempre a mesma queixa quando se lembram das reunião com os pais,
as quais são marcadas antecipadamente para que os pais possam se organizar no intuito de haver a
presença familiar, mas não é o que acontece, pois os pais e/ou família acabam por não comparecer.
O que Silva (2003) nos diz é que o discurso dos professores tem se tornando muito parecido no que tange a baixa frequência dos pais nas reuniões escolares e que a família acaba sendo a vilã das verdadeiras mazelas vividas no cotidiano escolar. Devemos ter
em mente que o papel da escola e da família se complementam, mas que cada uma tem
que assumir seu papel da vida de uma criança, mesmo que as duas possuam em comum
o cuidar e educar, possuem diferentes funções específicas. Para Bhering e Nez (2002)
há diferenças e obrigações entre escola e família, mas há também muitos objetivos comuns e responsabilidades que são fundamentais na socialização e educação dos alunos.
A importância nas relações devem ser bem construídas e devem permear entre a família e a escola. Com isso há resultados positivos que aparecem na vida dos alunos e também na vida de toda a
comunidade da qual pertencem. Quanto mais proximidade a família e escola tiverem mais sucedida
esta será e permitirá que tanto uma quanto a outra conheçam suas realidades e limitações e que
possam, juntas, criar soluções que poderão ser benéficas para o processo educativo dos alunos.
Segundo Arroyo (2000) há uma ajuda entre os aprendizes, há troca de saberes, de informações, vivências, significados e culturas. Essa relação que possuem os fazem trocar questionamentos tanto seus quanto de tempo, cultura e localidade, trocam incertezas e certezas,
fazem perguntas esperando e dando respostas, ou seja, as trocas ocorrem mutuamente.
Observamos que a história da família e da escola precisa ser entendida e compreendida
para que as transformações que são decorrentes de várias mudanças provocadas e vivenciadas pela sociedade sejam aceitas. Se há uma relação não positiva da família com a escola
ela precisa ser estudada para que os problemas que possam surgir sejam prontamente solucionados. Com a solução desses problemas por meio de estratégias que deverão ser estudadas antes de ser aplicadas a família e a escola passam a ter uma relação promissora.
Se faz necessário que o embasamento teórico seja pontual para que se possa esclarecer a importância que deve haver na relação entre família e escola. Segundo Parolin
(2007) o que a família mais precisa é de uma parceria com a escola, para que possam ca45
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minhar juntas e não isoladamente, porque a socialização e a educação caminham em paralelo. Para Chalita (2001) a família tem a responsabilidade em educar a crianças e a escola acaba por participar desse processo. Quando se fala de educar uma criança pensando
na família, escola e sociedade é da família a contribuição maior na formação do caráter e
na perpetuação de todos os valores éticos e morais que foram passados no seio familiar.
Quando está na escola a criança passa por um processo de construção de sua identidade e é nesse momento que a família tem que ter um papel fundamental para que possa ter
o direito de opinar na educação de seus filhos. Segundo Castro e Regattieri (2009) é de
fundamental importância que a escola tenha e mantenha uma relação e interação com a família dos alunos. Com isso os alunos se sentem mais seguros, participativos e mais produtivos porque sabem que seus pais estão participando da vida escolar deles. De acordo com
Osório (1996) é muito comum ouvir professores e outros cidadãos dizer que a escola tem
o papel de ensinar e o da família é educar, ou seja, cabe à família o papel de oferecer e vivenciar a ética para a vida plena em sociedade e a escola deve, em seu papel, instruir os
alunos para que estejam prontos a enfrentar as exigências, que muitas vezes são competitivas, que virão durante a vida nem uma constante luta pela sobrevivência. Para que haja significado coerente e bem sucedido a escola precisa promover muitas ações educativas que
possuam o objetivo maior de inserir as famílias no âmbito escolar e fazê-las participativas.
Segundo Libâneo (2000) não podemos mais dizer que a escola é a mola das transformações
sociais. A escola não é e não está sozinha. Há várias esferas de atuação da sociedade em que
as tarefas de construção de uma democracia econômica e política permeiam-se e a escola faz
parte destas esferas, ela não é a única. Contudo, sabemos que a escola possui um papel o qual
é insubstituível quando nos remetemos a tratar da preparação educacional e social das novas
gerações para que estejam preparadas para que possam enfrentar as exigências que são postas
e impostas pela sociedade, seja ela moderna ou pós-industrial. Por outro lado, deve haver o fortalecimento no que tange as lutas sociais. Quando falamos em se conquistar a cidadania temos
que pensar que há a necessidade de ampliação cada vez maior de o número de pessoas que
desejam participar das primordiais decisões às quais dizem respeito aos interesses pessoais.
Ao mencionarmos escola e família temos o entendimento que são instituições distintas, mas com
suas funções para se complementarem, uma ajudando a outra, no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Lópes (2002) é muito importante que os pais mantenham constantemente contato com os professores para que possam ter conhecimento do processo educativos de seus filhos.
Esse contato e conhecimento com os professores torna a vida escolar dos filhos mais adequado e assim a escola consegue, com essa interação, desenvolver o projeto educacional da escola
quando no qual é mencionado a participação da família. Castro e Regattieri (2009) nos mostra que
não é possível ter uma compreensão de um aluno sem considerar o contexto familiar em que vive, e
que não podemos dizer quem é e como é um aluno sem antes não conhecermos suas circunstâncias sociais nas quais está inserido. Na nossa sociedade as instituições que podemos chamar de
socializadoras é a família e a escola, pois o intuito em socializar a criança é encontrado nas duas.
O sucesso educacional depende muito da relação entre escola e família. Segundo Polonia e Dessen (2005). Por isso é fundamental que saibamos que os processos devem permear os dois conceitos e suas inter-relações o que possibilitaria uma visão muito mais dinâmica do processo educacional e nesse sentido é certo afirmar que as intervenções passam a ser mais precisas e efetivas.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ralmente eram estranhas, e elas acabavam se
tornando e vivendo como servos. A educação
FAMÍLIA E A ESCOLA

era trabalhada e desenvolvida em sua totalidaNão podemos deixar de mencionar que com de dentro de preceitos de aprendizes e isso
o decorrer dos tempos a família ocupou seu seguia de geração em geração.
lugar na sociedade. A família é considerada
Essa prática se fazia não apenas em família
como uma instituição e que se tornou a mais
importante, pois sua estrutura é a base para a com menos condições financeiras, mas tamtoda a vida da pessoa como cidadão. Possui bém para com as famílias que possuíam grangrande importância na preparação de crianças des posses, porém nestes casos haviam algue jovens que farão parte de futuras gerações mas exceções. Acreditava-se que essa prática
e que estarão atuando nas relações sociais. A traria boas maneiras às crianças. Ariès (1978)
família prepara as pessoas para que possam nos relata que durante o período da Idade Méaprender e conviver com o mundo dentro de dia, a família era muito diferente do que estamos acostumados. Não existiam intimidade
uma realidade e com o olhar da verdade.
familiar, ou seja, os adultos, crianças, senhoQuando falamos a palavra família temos que res e criados viviam e conviviam misturados
compreender sua origem etimológica. A pala- uns com os outros e suas residências estavam
vra família deriva do latim “famulus”, em que sempre abertas às indiscrições dos visitantes.
seu significado é ser escravo ou servo. Segundo Osório (1996) quando pensamos nas
origens da instituição família, nos remetemos
aos ancestrais da espécie humana e sabemos
que se confundem com a trajetória na evolução
humana. A família, enquanto organização, não
é somente da espécie humana, pois podemos
encontrar em outras espécies animais, sejam
elas tanto de vertebrados quanto de invertebrados. Quando mencionamos a família dentro da
espécie humana ou entre outros animais, podemos identificar que existem distintas formas em
que as famílias se organizam. Podemos exemplificar famílias em que, após o acasalamento
a prole é mantida sob os cuidados apenas de
um genitor, que geralmente é a fêmea, mas que
também pode ficar aos cuidados do macho, e
isso geralmente acontece com as algumas espécies de peixes.

Com o decorrer dos tempos grandes mudanças ocorreram e correrem nos campos da
cultura, economia e política, as quais acabam
por possibilitar o surgimento de uma sociedade mais moderna, o que nesse sentido, afeta
com significância os aspectos da existência,
seja tanto pessoal como social. Essas mudanças são sempre muito absorvidas pela família
e, dessa maneira se tornam a grande referência para os membros que a compõe.

Segundo Ariès (1978) a família quando se
tornou moderna, acabou por transformar a vida
por completo. A vida comum não fazia mais
parte, sendo que as crianças e preocupações
dos adultos e grande parte do tempo também
foram diminuindo. Podemos dizer que houve a
necessidade de uma correspondência de intimidade e de intimidade entre os integrantes da
Podemos falar de família nos baseando pe- família. Atualmente os membros da família são
los escritos de Airès (1978) em que diz que a unidos pelo sentimento, pelos costumes e pefamília sofreu uma transformação profunda na los gêneros de vida.
medida em que houveram modificações nas
Com a promulgação da Constituição de 1988
relações internas com as crianças. Segundo
esse mesmo autor, no século XV as crianças no Brasil, a questão da família vem sendo amviviam com outras famílias e exerciam a função plamente discutida e estudada, o que podede aprendizes. Esse hábito era comum, pois ao mos perceber que há uma intenção na forma
entregar as crianças a outras famílias, que ge- de conceituar e aprender sobre esta instituição.
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Podemos mencionar mudanças e aceitações
como a união estável entre homem e mulher e
também há o reconhecimento da comunidade
quando formada por qualquer um dos pais e
seus descendentes dentro do núcleo familiar.
Na Constituição há o reconhecimento dos direitos e deveres quando se trata de uma sociedade conjugal e estes direitos e deveres devem
ser exercidos igualmente entre as partes.
Destacamos o Art. 227: É dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL).
Não podemos nos esquecer e nem deixar
de compreender que a família vem, ao longo
da história, sofrendo grandes e evidentes mudanças, a quais tem interferência direta em sua
estrutura e na dinâmica das relações. Segundo
Pereira (1995) essas mudanças trazem e criam
um novo padrão de organização.
Com todas as modernidades e discussões
que levam a compreensão de mudanças para
acompanhar a nova visão de família, encontramos, segundo Pereira (1995) a queda da taxa
de fecundidade pelo motivo de se ter acesso
aos métodos contraceptivos e também os de
esterilização; a população tende a envelhecer;
os casamentos declinaram em números expressivos enquanto surgiram aumentos na dissolução dos vínculos matrimoniais já constitutivos e isso também se dá pelo motivo de muitas
pessoas passarem a viver sozinhas; muitas famílias passaram a ter um outro padrão, em que
são chefiadas apenas por uma única pessoa e
que geralmente a mulher é a que mais se destaca, pois além de trabalharem fora, possuem
menos tempo para cuidar a casa, dos filhos e
de si mesma.

Sabemos que a família é uma instituição e
para Polonia e Dessen (2005) a família é importante e uma das instituições fundamentais
que emergem para desencadear os processos
evolutivos das pessoas, sendo considerado
como propulsores ou mesmo inibidores de seu
crescimento, seja ele social, intelectual e físico.
Quando utilizamos o termo “escola” devemos
saber que este descendo do latim “schola” e
que entre algumas de suas significâncias quer
dizer descanso e folga. Sabe-se que era entendido como um momento ócio em que as pessoas estariam presentes apenas para conversar
sobre diferentes assuntos. Com o passar do
tempo houveram mudanças e a compreensão
e significado transformou-se completamente e
passou a ser o que de fato deve ser, o lugar
onde se estuda e adquire conhecimento.
Ribeiro (1987) nos aponta que foi com a chegada dos jesuítas no Brasil em 1549, os quais
eram liderados por Manuel da Nóbrega iniciou-se a fase jesuítica na escolarização colonial.
Os jesuítas tinham uma missão, a qual possuía
o objetivo de converter os índios à fé católica
por meio da catequização e instrução. Havia
uma intenção na domesticação do índio em
que serviria também de mão de obra escrava e
ao mesmo tempo destruiria sua cultura.
A luta pela humanização, pelo trabalho livre,
pela desalienação, pela afirmação dos homens
como pessoas, como “seres para si”, não teria
significação. Esta 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
violência dos opressores e esta, o ser menos.
(FREIRE, 1970, p. 16).
Segundo nos afirma Ribeiro (1987) com o
surgimento do desenvolvimento da colônia
houve a transformação e logo apareceu uma
classe formada pela nobreza e pela burguesia.
Os únicos educadores que tinham esse trabalho como profissão eram os jesuítas e Manuel
da Nóbrega havia elaborado o sistema educa48
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cional, o qual tinha o objetivo de atingir os índios e para tal mudanças deveriam acontecer,
modificando e ampliando suas intenções para
atender as novas demandas.
A educação jesuíta tentava tirar dos índios
sua cultura e então eles eram preparados, assim como os negros e mestiços para todos os
trabalhos manuais. Quanto a educação feminina a única maneira para a qual achava-se que
era importante limitava-se a realização de serviços domésticos e boas maneiras, mas como
uma grande diferença quanto a elite, pois esta
era preparada para o trabalho intelectual. Ariès
(1978) aponta para a condição social da época, a qual era a responsável por determinar o
tipo ideal de educação. Nesse tipo ideal, sem
sombras de dúvida, as famílias que mais tinham direito a uma educação escolar eram os
burgueses e a nobreza.
Com tantas transformações que ocorreram
com uma certa frequência ao longo dos séculos, a educação escolar sempre foi alvo de
interesses e necessidades do poder capitalista, determinando dessa maneira o quê e quem
deve aprender. Podemos entender melhor
quando nos damos conta do que é realmente
a educação.
Na visão “bancária” da educação, o “saber”
é uma doação dos que se julgam sábios aos
que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da
ideologia da opressão – a absolutização da
ignorância, que constitui o que chamamos de
alienação da ignorância, segundo a qual esta
se encontra sempre no outro. Poderá dizer-se
que casos como estes já não sucedem nas escolas brasileiras. Se realmente estes ocorrem,
continua, contudo, preponderantemente, o caráter narrador que estamos criticando. (FREIRE, 1970, p. 33).
Segundo Castro e Regattieri (2009) somente
em 1889, quando foi Proclamada a República , no Brasil surge a escola no modelo em
que conhecemos hoje, marcada por sua con-

temporaneidade, pelo ideário da civilização e
do pensamento de progresso para todos, ou
seja, uma escola em que se entende e é considerada fundamental para e na construção da
sociedade. Freire (1996) nos mostra que a sala
de aula é um espaço privilegiado em que os
alunos devem ter e usar a liberdade para fazer
suas próprias indagações, com isso as curiosidades se despertam e o professor ensina ao
contrário de apenas transferir conhecimentos.

A CULPA É DE QUEM NA FALTA DE
ENVOLVIMENTO ENTRE FAMÍLIA E
ESCOLA?
De acordo com Ariès (1978) houve uma mudança significativa ao longo da história quando
falamos na instituição família e a relação dela
com os filhos. Cresceu uma necessidade de
criar laços de intimidade e uma preocupação
maior com a educação. Com toda essa preocupação a aprendizagem tradicional passou a ser
vista como algo que não agregava ensinamentos pontuais e foi substituída pelo aprendizado
na escola. Os pais e/ou responsáveis coube
a responsabilidade de zelar pelos filhos, assegurado pela lei LDB de 1996, e nesse contexto
está o de matricular os filhos na rede regular
de ensino.
Sabemos que muitas necessidades são impostas à família e isso contribuiu na busca por
instituições que prometiam e eram capazes de
auxiliar nos cuidados para com os filhos. Para
Behring (2002) a falta de tempo que pais e/
ou responsáveis possuem foi de encontro aos
trabalhos da creche, pois assim haveria mais
tempo para trabalhar enquanto as crianças estavam sendo cuidadas em outra instituição.
Podemos pensar e refletir segundo Bhering
(2002) sobre a prática assistencialista, a qual
oferece aos pais, neste caso, a creche como
sendo um serviço que “doa”, ou seja, estaria
cuidando e criando os filhos desses pais enquanto os mesmos estivessem trabalhando.
Com isso a família se permite manter na situação de “necessitado”, exemplificando a família
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se coloca em uma situação passiva e precisa
(sempre) de donativos para sua própria sobrevivência. Nessa situação pouco importa se o
que está sendo oferecido às crianças responde
às suas expectativas e dos filhos no que tange
ao desenvolvimento integral e dessa maneira
poder perceber como eles se desenvolvem e
suas reais necessidades.

Para Castro e Regattieri (2009) nos mostram
que os pais que possuem longas jornadas de
trabalho e consequentemente pouca escolarização acabam por ter menos tempo na vida
escolar dos filhos, não conseguindo acompanhá-los e nem os ajudar nas tarefas que são
levadas para casa e solicitadas pela escola. O
certo seria que escola e família respondessem
por suas responsabilidades.

Para Castro e Regattieri (2009) o foco do sistema educativo passou a ser a emancipação
da família e sua autonomia. Muitas crianças foram deslocadas da periferia para o centro da
família e assim a educação dos filhos precisou
da ajuda das instituições que fariam e dariam
esse cuidado. Segundo Osório (1996) vivemos
em uma sociedade em que as regras são ditadas e causam grande influência na família e
vai virando um efeito dominó, porque a família
vai influenciando os filhos e o comportamento deles é totalmente condicionado as atitudes
dos pais.

Quando nos indagamos sobre a culpa ser
da escola ou da família, Piaget (2007) nos diz
que a educação é um direito e que é ela quem
vai atingir os melhores resultados no processo de formação dentro da perspectiva escolar.
Segundo este autor a educação é única e seu
processo inicia no nascimento e dura até o final da adolescência. Há a constituição de um
dos dois fatores fundamentais que são necessários à formação moral e intelectual, possuindo a escola uma importante parte na responsabilidade quanto se fala e pensa em fracasso ou
o sucesso do indivíduo, seja ela na adaptação
É fácil perceber que houve uma transferên- à vida social e também nas realização de suas
cia nas funções educativas da esfera familiar próprias possibilidades e necessidades.
e Castro e Regattieri (2009) nos fazem compreender que essa transferência se deu para a
Castro e Regattieri (2009) possuem postuesfera estatal. Com essa transferência o saber ra afirmativa quando o aluno possui comporfamiliar perdeu a qualidade e se agravou nas tamento adequado, ele acaba por estudar e
famílias menos favorecidas. Com conotação conseguir boas notas e desta maneira aprenprofissional houve a adoção das funções edu- de. Quando isso acontece tanto os pais quancativas e a responsabilidade da família passou to professores sentem que realizaram um bom
a ser vista, revista e reorganizada. A escola, trabalho e se que são responsáveis pelo sucescomo sabemos, possui funções educativas e so. Essa vitória é compartilhada com a sociefoi inserida nesse contexto.
dade em que vivem.
Segundo Osório (1996) a família precisa ter
consciência da sua definição de seu papel na
vida educacional dos filhos. As obrigações
para com os filhos não podem ser isentadas
porque os pais participam da escola. A escola
não pode cobrada por responsabilidades que
sejam dos pais. É necessário que a criança e
o adolescente sejam capazes de perceber que
a pauta ética deve vir dos pais, ou seja, da
família.

O insucesso escolar deveria suscitar a análise de causas dos problemas que interferem
na aprendizagem, avaliando o peso das condições escolares, familiares e individuais do
aluno. O que se constata é que, em vez disso,
o comportamento mais comum diante do fracasso escolar é a atribuição de culpas, que geralmente provoca o afastamento mútuo (CASTRO; REGATTIERI, 2009, p.30).

50

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Segundo Silva (2002) há uma situação conflituosa na relação entre família e escola. Se faz
necessário uma cumplicidade da família com a
escola, resultando em parceria. Uma das grandes bandeiras levantadas pela educação é
essa aliança e cumplicidade, mas pode-se perceber que há situações em que há sensação
de estarem perdidas por falta de estratégias
bem definidas e a escola acaba por não saber
como trazer a família para a escola. Para Parolin (2007) mesmo com a prática educativa e
pedagógica está embasada por teorias é nas
práticas vividas que se percebe que há distanciamento entre teoria e prática.

ver os pais em atividades voluntárias e decisões para que o estudante se sinta acolhido,
respeitado e assistido pelas duas instituições.

Por mais cuidados que se tenha para se evitar
possíveis desvios de funções das instituições
Pereira (1995) nos fala que se faz necessária
a criação de uma parceria entre as esferas públicas e privadas, ou seja, entre a instituição
família, a sociedade e o Estado. Um alerta precisa ser entendido para que não se cometam
os equívocos na forma de definir uma família
atualmente. Os tempos atuais e modos de convivência precisam ser discutidos e entendidos
para que não sejam confundidos com os mesmos modos de cinquenta anos atrás.

Muitas pesquisas sobre família e escola são
realizadas. Para Polonia (2005) essas pesquisas nos mostram que estas duas intuições
estão fundadas em cultura europeia e norte-americana, o que pode explicar suas normas
e crenças nessa relação, as quais são bem diferentes quando se fala e se compara com as
do Brasil.

Constata-se sendo Castro Regattieri (2009)
que há uma relação estreita entre o mundo familiar e o mundo escolar, o qual deveriam caminhar juntos. Precisa haver união para haja
término nas conversões das desigualdades
sociais e desigualdades escolares. Cabe à escola assegurar e garantir aos seus estudantes
o direito de aprender, independentemente da
situação e condições que vivem em seu grupo
familiar.

Segundo Polonia e Dessen (2005) é de suma
importância que haja a implantação de projetos
que possam se identificar com o contexto atual
da cultura brasileira, sendo necessário estimuSegundo Piaget (2007) toda pessoa tem di- lar a relação família e escola, mas respeitando
reito a educação e é evidente que os pais tam- as diferenças regionais e sociais em que estebém possuem esse direito, mas os pais tam- jam inseridos.
bém precisam ser informados sobre a melhor
educação que seus filhos terão e qual educação será proporcionada aos seus filhos. Para
Castro e Regattieri (2009) há afirmação de que
a partir do momento em que a criança é matriculada na escola ocorre simultaneamente a
relação entre família e escola e esta é de forma compulsória. Não é apenas uma relação
somente no campo burocrática, ele vai além e
chega à sala de aula de forma direta ou indireta.
Vale ressaltar que tanto em casa como no
âmbito escolar a participação efetiva dos pais
na educação dos filhos é imprescindível. A escola precisa e deve respeitar a disponibilidade
que ambos possuem. A escola precisa envol51
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família é uma instituição assim como a escola também é, mas as duas vem sofrendo grandes transformações no decorrer de toda a sua história. Essas transformações acabaram por
influenciar a vida é dinâmica escolar e comprometem a estrutura familiar.
Atualmente, com a necessidade de pais e familiares precisarem trabalhar em tempo, praticamente, integral traz à tona a necessidade do sustento da família e do lar e estes são imprescindíveis. Com isso há a transferência das tarefas educativas, que precisam ser da família com
sua participação, para a escola, a qual assume um outro papel além de instruir. Osório (1996)
nos chama a atenção quando diz não se deve transferir e delegar para a escola as obrigações
e responsabilidades que são da família, porque a escola não é a família. O dever da família é
oferecer à criança e ao adolescente a pauta ética que será de grande valia em sua vida como
cidadão pleno dentro da sociedade.
Segundo Parolin (2007) é imprescindível que ocorra um andamento satisfatório no processo
de aprender e ensinar do estudante e em consonância com isso o seu bem viver tanto na família quanto na escola, ambas instituições muito importantes e a relação entre a escola e família
precisam ser de qualidade. Para Pereira (1995) tem que existir uma parceria promissora e bem
sucedida entre família e escola. As mudanças e transformações sofridas pela família não podem
ser ignoradas pelo Estado, porque precisa haver valorização da família e nesse processo haver
o incentivo em solidariedade familiar e em conjunto a proteção primária, a qual somente a família
pode oferecer. Não podemos pensar que por ter vária configurações de família as mesmas sejam eximidas de seu papel formador. É necessário que haja a preservação do desenvolvimento
pessoal e de todos os membros para que possam ter poder e para isto precisam estar preparados no sentido de entendimento e igualdade no novo cenário mundial em que estamos vivendo.
Para Castro e Regattieri (2009) para que o estudante alcance sucesso na educação escolar
é necessário que se tenha condições necessárias para tal e isso não está somente nas mãos
da família, visto que tanto a família quanto a escola precisa estar alinhadas no mesmo objetivo.
Ainda há um ponto importante a ser vencido para que a família e escola possam caminhar
juntas e ter soluções para as poucas frequências dos pais à instituição escolar são as barreiras
culturais. Estas precisam de muita atenção e participação de todos os envolvidos no contexto
escolar e educacional.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL ACONTECE
ENTRE JOGOS E BRINCADEIRAS

RESUMO: Os jogos e brincadeiras vêm ganhando espaço e importância em todas as abordagens referentes à infância. Ao elaborar este artigo considero como objetivo principal levar o
educador a repensar suas práticas educacionais e apropriando dos jogos e brincadeiras para
que assim ocorra um ensino e aprendizagem significativos para o educando. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica , respaldado por teorias especializadas. Cada vez mais a
ludicidade tem se mostrado muito eficaz na aprendizagem e na educação infantil e se tornou
um instrumento que fomentou a aprendizagem de qualidade, promovendo o desenvolvimento de várias habilidades. O trabalho lúdico se faz necessário para o desenvolvimento integral
do educando.

Palavras-chave: Lúdico; Ensino; Aprendizagem Significativa.

55

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

INTRODUÇÃO

O

tema jogos e brincadeiras na educação infantil vêm sendo muito discutido e cada vez mais ganhando espaço nos temas que se referem à educação visando o pleno desenvolvimento do educando através do lúdico e deixando com isso a aprendizagem cada vez mais significativa e prazerosa.
O uso dos jogos e brincadeiras como recurso para a aprendizagem de habilidades cognitivas, sociais, afetivas e motoras são considerados por professores como importantes instrumentos de motivação para o desenvolvimento da linguagem oral, escrita, raciocínio lógico, entre outras capacidades.
Na atualidade, observamos que uma diversidade de atividades lúdicas permeia a vida de nossas crianças, em casa e na escola. As crianças de hoje possuem acesso aos mais variados tipos
de brincadeiras e jogos, que vai desde os tradicionais até os mais sofisticados e tecnológicos.
Para a perspectiva pedagógica, o jogo ganhou um significado mais prático, metodológico.
Ainda que carregue em si uma carga de prazer e ociosidade (DE MASI,2000), o jogo surge na
sociedade burguesa e industrial com a finalidade de introduzir as crianças no mundo capitalista,
do conhecimento, a partir da realidade das mesmas. As atividades e situações lúdicas típicas
da infância são reestruturadas pela escola para facilitar a introdução de novos conhecimentos.
Para Piaget (1978), quando a criança brinca, ela assimila o mundo de sua maneira, não levando a nenhum compromisso com a realidade. A interação do objeto independe da natureza deste, sua função advém do significado e sentido atribuído pela
criança através do simbolismo. O brinquedo e o ato de brincar, constituem-se em vínculos importantes na construção do conhecimento, a partir da realidade das mesmas.
O alemão Friedrich Wilhelm Froebel ( 1782- 1852), criador do Kindergarten ( Jardim da Infância) foi o primeiro pedagogo a sistematizar uma proposta pedagógica para a educação
infantil, considerando o jogo e os brinquedos como elementos centrais da sua teoria educativa. Froebel defendia um ensino sem obrigações porque para ele o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. Froebel foi um dos primeiros
pedagogos a falar em auto - educação, um conceito que só se difundiu no início do século
XX, graças ao movimento da Escola Nova, de Maria Montessori (1896 - 1966), entre outros.
A importância de contextualizar esse tema revela-se, pois, o lúdico deve ser visto com
uma ferramenta contributiva para o melhor desenvolvimento das crianças e não ser visto como algo fora do contexto educacional (KISHIMOTO, 1998). De acordo com Piaget (1973) a educação e a ludicidade devem unir-se para que haja uma concretização do
aprendizado escolar. O educador precisa estar sempre observando as habilidades desenvolvidas por elas, e as quais ainda precisam ser revistas e estimuladas em sala de aula.
Para este estudo, foi feito uma pesquisa bibliográfica, onde o embasamento teórico esteve fortalecido nas teorias dos autores Vygotsky, Piaget, Kishimoto e Friedmann e entre outros que fundamentam o assunto e contribuem com a Educação Infantil. Este artigo apresenta uma abordagem explicativa, pois as teorias estudadas serão transmitidas de forma
sucinta e clara, de modo a esclarecer os principais motivos da pesquisa (VERGARA, 2005)
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.
56

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

EDUCAÇÃO INFANTIL: JOGOS E
BRINCADEIRAS
Segundo Piaget (1971) , a escola desempenha um importante papel no desenvolvimento
da criança, visto que as trocas proporcionadas
pelo ambiente escolar permitem o desenvolvimento da mesma.
Para Piaget ( 1969) , o jogo simbólico é simultaneamente um modo de assimilação do
real e um meio de auto expressão, pois à medida que a criança brinca de casinha, representando papéis de mamãe, papai e filho, ou
brinca de escola, reproduzindo os papéis de
professor e aluno, ‘’ela está, ao mesmo tempo,
criando novas situações e também imitando
situações reais por ela vivenciadas’ (PIAGET,
1969, p.29).
A função deste tipo de atividade lúdica, segundo Piaget (1969, p.29), consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação do
real em função dos desejos: ‘’ a criança que
brinca de boneca refaz sua própria vida, corrigindo-a a sua maneira, e revive todos os prazeres e conflitos, resolvendo-os, ou seja, completando a realidade através da ficção.
O jogo simbólico tem como função assimilar
a realidade, seja através da resolução de conflitos, de compreensão de necessidades não satisfeitas, ou da simples inversão de papéis. Na
teoria de Piaget (1969), o jogo de regras é uma
conduta lúdica que supõem relações sociais
ou inter-individuais, pois a regra é uma ordenação, uma regularidade imposta pelo grupo,
sendo que sua violação é considerada uma falta. Portanto, essa forma de jogo prevê a existência de parceiros e de ‘’ certas obrigações’’
comuns ( as regras), o que lhe confere um caráter eminentemente social. O jogo na criança,
inicialmente egocêntrica e espontânea, vai se
tornando cada vez mais uma atividade social,
na qual as relações individuais são fundamentais.
Para Vygotsky (1984), o jogo é considerado
um estímulo à criança no desenvolvimento de
processos internos. De acordo com os estudos
de Ribeiro e Souza (2011), “os jogos educativos são aqueles que contribuem para forma-

ção das crianças e geralmente são direcionados para a educação infantil”. Essas autoras
ainda elucidam teoricamente que os jogos são
divididos em dois grupos: os de enredo e os
de regras.
Os primeiros são chamados de jogo imaginativo como, por exemplo, as fábulas; essa modalidade estimula o desenvolvimento cognitivo
e afetivo-social da criança, pois elas vivenciam
o comportamento do adulto. Quanto o segundo pode-se citar o jogo de dominó; neste a
imaginação está limitada, pois são as normas
que norteiam o jogo, exigindo atenção para o
seu desenvolvimento (RIBEIRO;SOUZA, 2011,
p.15).

A VISÃO DE VYGOTSKY
Este autor foi um dos pioneiros na teoria da
inclusão dessas ferramentas no processo de
aprendizagem na educação inicial. Segundo
Vygotsky (1998), o comportamento da criança
ao brincar é diferente, ela se comporta como
se tivesse idade além do normal. O brinquedo pode proporciona uma realidade irreal ou
fantasia que é reproduzida através da vida do
adulto, a qual ela ainda não pode participar
ativamente. Deste modo, quanto mais rica for
a experiência, maior será o material disponível
para imaginação.
Segundo Vygotsky (1994), a aprendizagem
precede o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, precisa compreender que a criança sempre está aprendendo e antes de desenvolver
suas habilidades e capacidades, ela passa
pelo processo de construção do conhecimento, na qual ela irá processualmente desenvolver
o que foi aprendido. Friedmann (1996) relata
sobre o pensamento de Vygotsky:
[...] o correto conhecimento da realidade não é possível se certo elemento de imaginação, sem o distanciamento da realidade, das impressões individuais imediatas, concretas, que representam esta realidade nas
ações elementares da nossa consciência (VYGOTSKY,
1996, p. 127).

É importante ressaltar que o conhecimento
da realidade da infantil não é de imediato advindo da experiência, é um estágio complexo e
gradativo, pois a imagens edificadas pela ima57
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ginação que se articulam uma a outra, por sua
vez, uma depende da outra para possibilitar a
criança a compreender sua própria realidade e
assim, firmar uma idéia construída e transcrever ao seu dia a dia.
Vygotsky (1997) afirma que para a criança
com menos de 3 anos, o brinquedo é coisa
muito séria, pois ela não separa a situação imaginária da real. Já na idade escolar, o brincar
torna-se uma forma de atividade mais limitada
que preenche um papel específico em seu desenvolvimento, tendo um significado diferente
do que tem para uma criança em idade pré escolar (VYGOTSKY, 1997. p. 62).
De acordo com o autor a criança com menos de três anos ela não tem a capacidade
de separar a realidade da imaginação, onde
toda brincadeira se torna séria. Mas na idade
escolar o desenvolvimento se torna significativo, pois ela cria uma relação entre o significado e a percepção visual, ou seja, entre o
pensamento e a situação real. Segundo Vygotsky (1997) “as necessidades das crianças e
os incentivos não devem ser ignorados porque
eles são eficazes para colocá-los em ação fazendo-nos entender seus avanços de estágios
de um desenvolvimento a outro”. Por fim, Vygotsky (1997) diz que “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”.

A TEORIA DE PIAGET
Para Piaget (1978), ludicidade é manifestação do desenvolvimento da inteligência que
está ligada aos estágios do desenvolvimento
cognitivos. Cada etapa está relacionada a um
tipo de atividade lúdica que se sucede da mesma maneira para todos os indivíduos. Em estudo anterior Piaget afirmou que:
[...] a fase de zero a dois (0 a 2) anos, a criança conquista o mundo por meio da percepção e dos movimentos, o recém-nascido reduz-se ao exercício dos reflexos. O seu desenvolvimento é acelerado dando suporte
para as suas novas 18 habilidades motoras como, por
exemplo: pegar, andar, olhar, apontar entre outros. Ao
decorrer deste estágio, os reflexos podem ser progres-

sivamente substituídos pelos esquemas e somados aos
símbolos lúdicos” (PIAGET, 1973, p.89).

Desse modo, a criança começa a diferenciação entre o seu eu e o mundo e isso ocorre
também no aspecto afetivo, ou seja, o bebê
passa das emoções primárias para a escolha
efetiva dos objetos, manifestando sua preferência. Segundo Piaget (1973) afirma que ao
mesmo tempo a criança aprende a organizar
suas atividades em relação ao ambiente, conseguindo isso, passa a organizar as informações recebidas dos sentidos e, com isso, a
aprendizagem vai progredindo com acertos e
erros na tentativa de resolver os problemas.
De acordo com Piaget (1973) “o período sensório motor é relacionado ao desenvolvimento
mental que é iniciado a partir da capacidade de
reflexo da criança e vai até quando a criança
inicia a sua própria linguagem ou outros meios
simbólicos para representar o mundo pela primeira vez”. Há situações em que ela revive
uma cena e imita com gesto como levantando
os braços, pondo as mãos em posição de reza
ou mesmo balançando a cabeça quando não
quer algo oferecido por um adulto.
No plano da consciência corporal, a criança
começa a reconhecer, ou seja, a conhecer a
imagem do seu próprio corpo. O que ocorre
geralmente com a criança por meio das interações sociais e das brincadeiras que geralmente ocorrem diante do espelho. Nessa fase
a criança aprende a reconhecer suas próprias
características físicas, o que é fundamental
para construção da identidade da criança.
(PIAGET, 1973, p. 78).
Piaget (1978) trata os jogos infantis como
meio pelo qual as crianças começam a interagir consigo mesmas e com o mundo externo,
e chega a afirmar que “tudo é jogo durante
os primeiros meses de existência, à parte algumas exceções, apenas, como a nutrição ou
certas emoções como medo e a cólera (PIAGET, 1978, p.119)”. Do nascimento até cerca
de dois anos, as crianças estão na fase sensório motora, de acordo com Piaget:
o que prevalece são os jogos de exercício que se
constituem como exercícios adaptativos, onde a criança
explora o mundo para conhecê-lo e para desenvolver
seu próprio corpo e depois de ter aprendido ela co-
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meça a fazê-los por puro prazer. Esse período se caracteriza pelo desenvolvimento pelas ações, nele existe
uma inteligência prática e um esforço de compreensão
das situações através das percepções e do movimento. Quando ela refaz por prazer tem início às primeiras
manifestações lúdicas, de forma que ele chega a dizer
que “por outras palavras, um esquema jamais é por si
mesmo lúdico, ou não-lúdico, e o seu caráter de jogo
só provém do contexto ou do funcionamento atual (PIAGET, 1978, p.120).

Para Piaget (1998) os jogos são essenciais
na vida da criança. De início tem-se o jogo de
exercício que é aquele em que a criança repete
uma determinada situação por puro prazer, por
ter apreciado seus efeitos e logo, começará a
apreciar os jogos na qual sobressaem melhor
as suas habilidades e interesses.

A CONCEPÇÃO DE HENRI WALLON
Este autor discreto em suas publicações, ao
longo de toda sua vida, ele se dedicou na realização de pesquisas para conhecer a infância
e os caminhos da inteligência, mostrou que a
criança não é apenas cabeça, mas comprova
também a existência de um corpo e emoções
em sala de aula.
Para brincar existe um acordo sobre as regras ou uma construção de regras que são
produzidas à medida que se desenvolve a brincadeira e sendo desfeita quando não é bem
aceita pelos participantes. Wallon destaca que:
[...] o adulto batizou de brincadeira todos os comportamentos de descoberta da criança. Os adultos brincam com as crianças e é ele inicialmente o brinquedo,
o espectador ativo e depois o real parceiro. Ela aprende, a compreender, dominar e depois produzir uma situação específica distinta de outras situações (WALLON,
2004.p.98).

Para Vygotsky (1978) e Wallon (1977), o desenvolvimento se dá através da formação da
criança, que é objetivado pelo ambiente físico
e social esse conhecimento é compreendido
como um processo interrompido, sem limites
claros.
Wallon entende por pessoa o “ser total, físico-psíquico e tal com ele se manifesta pelo conjunto do seu comportamento” (Wallon, 1975,
p.131). Ela irá se formar ao longo do processo de desenvolvimento, sofrendo acentuadas

transformações em sua evolução. Sua configuração, porém, só se torna possível mediante
um processo no qual a criança faz a dissociação do seu eu do “poder de diferenciação, de
crítica e de análise, que é afetivo, mas intelectual” (WALLON, 1979, p.139).
Toda criança tem um determinado tempo para
se desenvolver. Depende somente da idade e
do ambiente em que ela esteja para conquista
de cada fase, uns alcança essa transformação
antes da idade prevista e outras no tempo determinando (WALLON, 1979, p.139).

A IDEIA DE KISHIMOTO
Entre os autores citados neste estudo, esta
autora, talvez seja a que mais indaga acerca
do assunto. Tornou-se pesquisadora em educação infantil e coordenadora de laboratórios
de brinquedos e materiais pedagógicos.
Segundo Kishimoto (1994), o jogo, vincula se
ao sonho, a imaginação, ao pensamento e ao
símbolo. É uma proposta para a educação de
criança (e educadores de crianças) com base
no jogo e nas linguagens artísticas. A concepção de Kishimoto sobre o homem com ser símbolo, que se constrói coletivamente e cuja capacidade de pensar está ligada à capacidade
de sonhar, imaginar e jogar com a realidade é
fundamental para propor uma nova “pedagogia
da criança.” Kishimoto vê o jogar como gênero
da “metáfora” humana. Ou, talvez, aquilo que
nos torna realmente humanos. Para Kishimoto:
o uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento
para situações de 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).

Assim Kishimoto (1997) mostra que a brincadeira/jogo é instrumento de grande importância para aprendizagem no desenvolvimento
infantil, pois se a criança aprende de maneira
espontânea, o brinquedo passa a ter significado crucial na formação e na aprendizagem.
59

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Kishimoto, (1997) traz uma coletânea com
diversos artigos e um alerta para os educadores, para que eles possam descobrir a verdadeira importância do jogo na educação infantil.
A autora atenta para que os professores não
venham ver o jogo como um mero momento de
distração, pois a educação infantil oferece muito mais do que um mundo de sonhos e imaginação. É neste momento do jogo que a criança
absorve o máximo de informações.
Kishimoto (1993) afirma que os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas
pelos diferentes jogos e formas de jogar. Este
tem função de construir e desenvolver uma
convivência entre as crianças estabelecendo
regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e democracia,
porque “enquanto manifestação espontânea
da cultura popular, os jogos tradicionais têm a
função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social” (KISHIMOTO, 1993, p. 15).
Kishimoto (2001) fala que o jogo pode ser
visto como um objeto, uma atividade que possui um sistema de regras a ser obedecido pelos participantes e que distinguem uma modalidade de outra, também pode ser apenas
um vocábulo usado no cotidiano para designar algo dentro de um determinado contexto
social. Assim, pode-se compreender o jogo:
diferenciando significados atribuídos a ele por
culturas diferentes, pelas regras ou pela situação imaginária que possibilita a delimitação
das ações em função das regras e pelos objetos que o caracterizam.
Ao trazer esses sentidos para o termo jogo
ela esclarece cada um deles e diz que no primeiro sentido “[...] enquanto fato social, o jogo
assume a imagem e o sentido que cada sociedade lhe atribui.” (KISHIMOTO, 2001, p.17).
Por conta disso, o termo jogo pode possuir significados distintos, de acordo com a cultura e a
época. O segundo sentido se refere ao sistema
de regras característica de cada jogo, na qual
é possível distingui-lo dos demais. O terceiro
trata o jogo como o objeto que o materializa,
pois alguns jogos não podem acontecer sem
um determinado objeto.

A TEORIA DE ADRIANA FRIEDMANN
Friedmann, autora de vários livros relacionados com o universo da criança e do brincar,
afirma:
[...] Quando se afirma que este tem a ver com as tradições popular não se pode cair na idéia de que este
seja sobrevivência intocada, que somente foi criativo e
dinâmico no lugar e no grupo onde originou: em qualquer cultura, tudo é movimento. O ser humano faz, refaz, inova, recupera, retomo o antigo e a tradição inova
novamente, incorporando o velho no novo e transforma
um como poder do outro (FRIEDMANN, 1996. p. 40).

Friedmann fala sobre os jogos tradicional popular que não são intocáveis mais que poder
se modificando pelo homem, através da sua
criatividade buscando inovar os jogos sem perder a sua essência, incorporando o velho no
novo. Esse processo de modificação se tem
através das transformações dos indivíduo que
está relacionado com o ambiente se vive.
Friedmann (1996, p. 56), afirma que é necessário dar atenção especial ao jogo, pois as
crianças têm o prazer de realizar tarefas através da ludicidade. E quando isto a acontece
vivência o mundo imaginário e assim se afasta
da sua vida habitual. 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.Friedmann contempla as três formas
de jogo de acordo com a teoria de Piaget, tais
formas são baseadas nas estruturas mentais, a
primeira forma é o:
Jogos de Exercício Sensorimotor - Caracterizam a
etapa que vai do nascimento até o aparecimento da
linguagem, apesar de aparecerem durante toda a infância O jogo surge primeiro, sob a forma de exercícios
simples cuja finalidade é o próprio prazer do funcionamento. Esses exercícios caracterizam-se pela repetição
de gestos e de movimentos simples e têm valor exploratório. Dentro desta categoria podemos destacar os
seguintes jogos: sonoro, visual, tátil, olfativo, gustativo,
motor e de manipulação (PIAGET, 1995, p. 56).

Para exemplificar os jogos de exercício sensórios motores que são trabalhados na educação infantil citaram as músicas como meio de
estimular a audição, as mini bolas para o tato,
as refeições para o paladar e as brincadeiras
com as bolas grandes para aprimorar o desenvolvimento físico-motor. Segundo Friedmann a
segunda forma é o:
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Jogo Simbólico - Entre os dois e os seis anos a tendência lúdica predominante se manifesta sob a forma
de jogo simbólico. Nesta categoria o jogo pode ser de
ficção ou de imitação, tanta no que diz respeito à transformação de objetos quanto ao desempenho de papéis.
A função do jogo simbólico consiste em assimilar a realidade. É através do faz-de-conta que a criança realiza
sonhos e fantasias, revela conflitos interiores, medos e
angústias, aliviando tensões e frustrações. O jogo simbólico é também um meio de auto-expressão: ao reproduzir os diferentes papéis (de pai, mãe, professor,
aluno etc.), a criança imita situações da vida real. Nele,
aquele que brinca dá novos significados aos objetos,
às pessoas, às ações, aos fatos etc., inspirando-se em
semelhanças mais ou menos fiéis às representadas.
Dentro desta categoria destacam-se os jogos de faz-de-conta, de papéis e de representação (estas denominações variam de um autor para outro), (FRIEDMANN,
1995, p. 56).

Friedmann (1995) afirma que o jogo contribui para o desenvolvimento da criança principalmente na educação infantil, onde é dada a
oportunidade de manuseio com objetos em um
ambiente favorável para o seu aprendizado e
com isso ela retém o conhecimento. É fundamental acreditarmos no jogo como elemento
importante no que diz respeito ao aprendizado
e que é essencial obter conhecimentos sobre
as atividades lúdicas no que se refere à educação infantil, pois através dessas atividades a
criança auto-expressa.

O teatro, os contos, as fábulas são elementos
para se trabalhar os jogos simbólicos, pois é
nesta fase a criança exterioriza todos os seus
sentimentos, elas imitam as situações que são
vivenciadas no seu dia-a-dia. A imaginação é
fundamental para a realização destes jogos.
Para a autora Adriana Friedmann a terceira forma é o:

O termo lúdico significa qualidade daquilo
que estimula através da fantasia, do divertimento ou da brincadeira. Se origina na capacidade
simbólica, na qual as imagens são consideradas fundamentais para instrumentalizar a criança, visando a construção do conhecimento e
sua socialização. A criança deve ter todas as
possibilidades de entregar-se aos jogos e às
atividades recreativas, que devem ser orientadas para os fins visados pela educação; a
sociedade e os poderes públicos devem esforçar-se por favorecer o gozo deste direito (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA, 1959).
É inquestionável a importância da brincadeira
no desenvolvimento infantil. Ela está inserida
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
sendo um dos seus direitos de aprendizagem
e desenvolvimento da criança. Esses direitos
são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A brincadeira se faz fundamental na aprendizagem e desenvolvimento
da criança, pois se trata de um momento em
que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência,
como protagonista de seu desenvolvimento.
Nas escolas democráticas as brincadeiras
têm um papel destacado, cuja preocupação
principal é a adaptação entre as novas gerações e as formas de trabalhar na Educação
Infantil A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e as
experiências da criança, pois pela brincadeira
a criança se apropria de sua imagem, espaço,
meio sociocultural, interagindo consigo e com
a comunidade. Friedrich Froebel ficou conhecido como o formador da criança pequena, viveu

Jogos de Regras - Começam a se manifestar entre
os quatro e sete anos e se desenvolvem entre os sete
e os doze anos. Aos sete anos a criança deixa o jogo
egocêntrico, substituindo-o por uma atividade mais socializada onde as regras têm uma aplicação efetiva e
na qual as relações de cooperação entre os jogadores
são fundamentais. No adulto, o jogo de regras subsiste
e se desenvolve durante toda a vida por ser a atividade
lúdica do ser socializado. Há dois casos de regras: regras transmitidas - nos jogos que se tomam institucionais, diferentes realidades sociais, se impõem por
pressão de sucessivas gerações (jogo de bolinha de
gude, por exemplo); - regras espontâneas - vêm da socialização dos jogos de exercício simples ou dos jogos
simbólicos. São jogos de regras de natureza contratual
e momentânea. Os jogos de regras são combinações
sensório motoras (corridas, jogos de bola) ou intelectuais (cartas, xadrez) com competição dos indivíduos
e regulamentados por um código transmitido de geração a geração, ou por acordos momentâneos (FRIEDMANN, 1995, p. 56).

Neste jogo as crianças têm regras a serem
cumpridas, onde precisam se interagir umas
com as outras. É preciso que suceda o entendimento e o comprometimento de ambas às
partes para então executar o jogo. Desta forma
os exemplos para estes jogos são: futebol, xadrez e etc.

O PAPEL DAS BRINCADEIRAS NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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em uma época de transição sobre a concepção da criança e teve sua participação na área
pedagógica quando abriu o seu primeiro jardim da infância. Preconizava a idéia de atividade e liberdade, se inspirava no amor à criança
e a natureza. Defendia o desenvolvimento da
criança, como também as fases do crescimento, dizia que a infância era o período em que a
criança deve ser protegida pelos pais , pois ela
é dependente ( NICOLAU, 1987).
Froebel foi o primeiro educador a enfatizar
o brinquedo na atividade lúdica, já que era o
primeiro recurso no caminho da aprendizagem,
utilizado para criar representações do mundo
concreto, tendo como finalidade entendê-lo. Se
preocupou em arquitetar recursos sistemáticos
para as crianças se expressarem, como blocos
de construção, papelão, argila, serragem, entre outros materiais utilizados para estimular o
aprendizado das crianças. ‘’Os jardins de infância froebelianos incluem jogos que permitem
que as crianças tenham uma livre exploração,
oferecendo apenas o suporte material e jogos
orientados nos quais há clara cobrança de conteúdos a adquirir’’( KISHIMOTO, 2007,p.103).
Segundo Barros ( apud SANTOS, 2000,
p.110 e 111), jogos são todas as atividades
da criança , desde a mais simples atividades
motoras até as atividades mentais: “O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e
cultural, colabora para uma boa saúde mental,
prepara um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação e construção do conhecimento”
Segundo Vygotsky (apud WAJSKOP, 2005,
p.32- 33), é na brincadeira que a criança se
comporta além do seu comportamento habitual de sua idade, além do seu comportamento
diário. A criança vivencia uma experiência no
brinquedo como se ela fosse maior do que é
na realidade.
É no ato de brincar que a criança extravasa
suas emoções, experimente novos aprendizados, constrói e desconstrói papéis. Por isso o
brincar se faz tão importante nesta faixa etária,
uma vez que brincando ela é capaz de imaginar e se colocar em diversas situações, experimentando novas sensações e aprendendo a
resolver alguns conflitos.
É muito rico a utilização do lúdico no ambiente escolar como um recurso pedagógico, pois
permite que a criança se experimente como sujeito de direitos, pois o que diferencia a criança
do adulto é a forma de ver a realidade e viver a

própria vida. A vida da criança está entregue à
sua imaginação, sua realidade é o presente vivido, tudo acontece como se estivesse sempre
no reino do brinquedo, viver é brincar e brincar
é viver (DORNELLES, 2005).
O caráter lúdico na vida da criança deve ser
preservado, as escolas devem garantir que as
crianças possam brincar diariamente, valorizando-a como uma atividade sociocultural importante que caracteriza e garante a experiência da infância.

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO LÚDICA
Na sociedade primitiva, as crianças aprendiam por meio da imitação nas atividades cotidiana. A aprendizagem acontecia a partir do
contato com a prática. Paulo Nunes de Almeida (1990) introduziu a educação lúdica no Brasil, proposta que, além de estimular as faculdades cognitivas da criança, promove um ensino
mais significativo, eficiente e ajustado aos seus
interesses.
Platão (427-348), afirmava que os primeiros
da criança deveriam ser ocupados com jogos
educativos, praticados em comum pelos dois
eixos, sobre a vigilância e em jardins de crianças. Segundo ele e todo pensamento grego da
época, a educação propriamente dita deveria
começar aos sete anos de idade.
Platão introduziu também de um modo bastante diferente, uma prática matemática lúdica,
muito enfatizada nos dias atuais.
A melhor forma de conduzir à criança a socialização seria através dos jogos, essa teoria
froebeliana foi que realmente determinou os jogos como fatores decisivos na educação das
crianças:
[...] As ações realizadas pelas crianças no desenvolvimento do brincar proporcionam o primeiro contato com
o meio, e as sensações que produzem constituem o
ponto de partida de noções fundamentais e dos comportamentos necessários à compreensão da realidade.
Dentre as várias formas de apropriação a luta pela sobrevivência ganha destaque especial (AGUIAR, 2006,
p.23).

A partir desta cultura, a criança tem contato
com mitos dos ancestrais e se diferencia do
adulto apenas no tamanho e na produção, pois
era considerada um membro da coletividade.
ARIÉS (1986) afirma que a criança era considerada ‘’um adulto’’ em miniatura no período
medieval, e hoje, não é muito diferente.
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O faz-de-conta precisa oferecer fatores positivos ao desenvolvimento integral da criança,
garantindo que sua infância seja preservada e
que o brincar ofereça a aprendizagem significativa, sendo assim uma proposta de ensino
por meio da ludicidade na prática docente visa
proporcionar ao educando a oportunidade de
desenvolver atividades em equipe, momentos
de socialização, de imaginação a partir do seu
conhecimento de mundo.
Como o objetivo deste artigo é a ludicidade,
verificou-se que é de suma importância dissertar a respeito desse tema. portanto, a discussão a seguir está centrada a partir do teórico
de base Vygotsky (2003).
Segundo Vygotsky (2003), à partir da observação pode-se constatar de que o jogo é apenas um meio para a criança liberar sua energia,
porém por meio dessa teoria, foi elaborado um
estudo para responder às lacunas existentes,
afirmando que o jogo pode ter um sentido biológico.

PAPEL DO EDUCADOR NA
INTEGRAÇÃO DA LUDICIDADE COMO
FORMA DE APRENDIZAGEM
Quando o educador coloca a criança em situações que são renovadas constantemente ‘’o
jogo as obriga a diversificar de forma ilimitada
a coordenação social de seus movimentos e
lhes ensina flexibilidade, plasticidade e aptidão
criativa como nenhum outro âmbito da educação’’ (VYGOTSKY ,2003, p.106).
O papel do professor é de suma importância
no processo de aprendizagem, pois é através
dele que ocorre a educação e quando se trata
de sua formação, muito se tem falado e trabalhado acerca da inclusão, problemas cognitivos, dificuldades de aprendizado.
Ao trabalhar o lúdico em sala de aula, os
educadores devem preservar a individualidade
de cada aluno, se fazendo necessário uma relação entre professores e alunos de forma mais
dinâmica, na qual o aluno deve ser um sujeito
participativo na sua aprendizagem, não como
um mero receptor de informações e conhecimento (DINELLO,2007).
Dessa forma é fundamental o professor ter
uma formação adequada e dar a devida importância ao lúdico em seu processo de for-

mação. Assim, o educador por meio do lúdico
pode agir como mediador e iniciador da aprendizagem, e garantir um desenvolvimento físico,
afetivo, intelectual e social dos educandos de
forma dinâmica e criativa. A concepção da atividade lúdica na escola é diferente da utilizada
em casa, ao se utilizar da ferramenta do jogo
na área educacional tem como o objetivo o desenvolvimento integral do educando, enquanto
em casa as brincadeiras tem como objetivo o
entretenimento:
A escola deve considerar imprescindível, sobretudo
na infância a ocupação do tempo livre das crianças
com a construção dos jogos e brincadeiras de sucata,
com atividades prazerosas e desejantes. Principalmente, neste processo de urbanização, em que se vive hoje,
em que a criança é levada ao consumismo e à alienação no seu modo de vida. (BARROS, 2002, p.12).

As atividade lúdicas fazem com que o educando se desenvolva e aprenda de maneira
mais prazerosa, e são importantes instrumentos que as escolas e os educadores devem
adotar em sua prática pedagógica, pois o educando não se sente pressionado e vai sendo
concretizado o aprendizado na medida em que
vão se divertindo.
As atividades lúdicas se fazem presentes na
maioria das escolas, provando com isso que os
educadores reconhecem as brincadeiras como
um facilitador no processo ensino aprendizagem, seu importante papel na construção da
individualidade e das relações interpessoais.
Dessa forma, fica nítido a relação do lúdico
como um facilitador da aprendizagem, inclusive
quando trabalhado com educandos que apresentam dificuldades. Cabe ao professor adotar
esse método como um recurso pedagógico de
ensinar e aprender prazerosamente.
É por meio do lúdico que o educando encontra apoio para superar suas dificuldades
de aprendizagens, e os professores uma ferramenta, que se usado de forma adequada, se
torna eficaz no processo de ensino. Portanto, a
proposta sobre a utilização da ludicidade deverá ser de proporcionar uma aprendizagem significativa na prática pedagógica, uma vez que a
ludicidade promove o rendimento escolar, além
do conhecimento, da comunicação, do pensamento e do sentimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo foi realizado através de uma busca bibliográfica, onde buscou ressaltar os jogos na
educação infantil, como uma ferramenta primordial no processo de desenvolvimento da criança.
O jogo é considerado importante no que se refere à aquisição de conhecimento e desempenho
no âmbito escolar. Com este estudo tornou-se possível compreender melhor a ação do jogo no
desenvolvimento da criança tanto cognitivo, social, emocional e físico-motor.
Conclui-se também de quão importante é o papel dos educadores nesse processo de mediação ensino/aprendizagem na vida dos alunos. Ainda é preciso que se tenha uma percepção
ativa dos comportamentos apresentados pelos alunos em sala de aula, pois, de certa forma o
reflexo do seu ambiente social, será imposto no dia a dia escolar. Dessa forma, será possível
identificar os tipos de jogos a serem utilizados em sala de aula.
Assim os jogos e brincadeiras vêm se mostrando um importante recurso para o ensino e
aprendizagem de crianças, desde que o professor tenha em sua formação a ludicidade como
um fator que facilita a aprendizagem dos alunos, sendo os jogos um veículo de expressão e
socialização, uma atividade onde a criança se sente engajada em um mundo imaginário, regido
por regras próprias que geralmente são construídas a partir das próprias regras sociais de convivência.
A motivação criada pelos jogos faz com que o aluno se sinta mais engajado e confiante, com
isso o aprendizado ocorre de maneira descontraída, como se não houvesse uma cobrança por
parte do mesmo em aprender. É nítido a necessidade de inserção de jogos e brincadeiras na
educação infantil, pois a criança aprende no faz-de-conta, criando seus personagens, construindo e reconstruindo sua identidade. Para a criança tudo é brincar, e ela aprende muito brincando.
É brincando que a criança interage com as outras, com a família, com os professores e com o
mundo à sua volta. O imaginário infantil faz com que a ludicidade seja fundamental para que
o seu pleno desenvolvimento ocorra, tanto no sentido cognitivo, sensorial, motor e afetivo. No
brincar a criança pode extravasar suas emoções, representar papéis, imaginar.
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O OLHAR DA ADMINISTRAÇÃO E DA
COORDENAÇÃO PARA A QUESTÃO RACIAL:
UM RECORTE BIBLIOGRÁFICO
RESUMO: Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo compreender se e como a administração escolar compreende a questão étnico/racial, a
partir de uma pesquisa bibliográfica e documental. Foi motivada pelo fato de 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 como o corpo administrativo e pedagógico da
escola (diretor/a, vice-diretor/a e coordenação) compreendem e preveem trabalhar a questão
étnico/racial no ambiente escolar. Entendendo que quando estamos inseridos em uma relação hierárquica vertical e bem definida, as ideias, preferências, valores e atitudes das pessoas
que ocupam este cargo prevalecem. No processo educacional, além do conhecimento, valores são transmitidos, portanto, pretendemos conhecer como a administração compreende
esta questão pois isto pode influenciar a inserção do tema no Projeto Político Pedagógico e
nas práticas cotidianas. Existem temas que, embora sejam de fundamental importância e que
constem das políticas educacionais, costumam ser silenciados dentro da escola. Um desses
temas será abordado neste trabalho é a questão étnico/racial, onde agregamos racismo, preconceito e discriminação. O estudo pretende trazer contribuições e sensibilização acerca da
visão do corpo administrativo e pedagógico com o intuito de movimentar a instituição pública
para uma reflexão necessária acerca da questão étnico/racial.

Palavras-chave: Educação;  Questão étnico-racial;  Administração;  Coordenação;  PPP.
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INTRODUÇÃO

O

preconceito racial tem muitas formas de se apresentar independente do lugar onde
estamos ou das atividades em que estamos inseridos, na instituição escolar não é diferente. Muitas vezes se opta por escamotear os atos racistas ao invés de combatê-los.
Este contexto é que torna diferenciada a experiência escolar do aluno/a negro/a, seja na escola pública ou na escola particular. Com a intenção de explicitar essa peculiar experiência é que
esta pesquisa consiste em tentar descrever como o corpo administrativo da escola compreende
e trabalha com a questão racial no ambiente escolar, através da pesquisa bibliográfica.
São distintas as formas que o racismo encontra para se manifestar, por exemplo, na forma
individual ocorre através da discriminação de um indivíduo contra outro indivíduo, podem ser
utilizados meios violentos, como agressões físicas, ou de forma camuflada, modalidade em que
o Brasil parece ter se tornado especialista através da violência simbólica.
Outra manifestação do racismo é na forma institucional, por meio de práticas discriminatórias
com o auxílio indireto do estado, como a retratação negativa do povo negro na mídia, o isolamento dos negros em alguns bairros, escola e empregos. A escola é uma instituição social que
na maioria das vezes reproduz a ideologia dominante, assim como as relações de poder sustentadas pela sociedade:
No plano das discriminações, instituições, como escola, podem servir à sua reprodução e, com
isso, reduzir possibilidades de mobilidade educacional e social de crianças e jovens negros. A
escola não necessariamente está atenta à relevância do clima escolar e das relações sociais
para o desempenho escolar, que pode ser afetado por sutis formas de racismo que muitas vezes
não são assumidas ou conscientemente engendradas (CASTRO e ABRAMOVAY, 2006, p.22).
As crianças passam grande parte de seu tempo dentro das escolas, onde estão inseridas num
processo de socialização e definição de identidades, o que mostra a necessidade de inclusão,
no currículo e nas práticas, da questão do preconceito étnico-racial:
Ou seja, uma educação integral e inclusiva não apenas combate formas racistas e preconceituosas, ou se tocaia em tolerâncias, mas se joga em aprender, interagir, dialogar com os outros,
enriquecendo o conceito de identidade para além das diferenças (CASTRO e ABRAMOVAY,
2006, p.22).
É corriqueiro nos dias atuais encontrar escolas que mantém uma relação hierárquica explícita,
como forma de gestão e manutenção das relações verticais de poder. Seja de forma diminuta ou
exacerbada é comum que nestas condições a escola, e seus componentes, acabam refletindo
os valores e preferências (e porque não preconceitos) das pessoas que se encontram no topo
dessa hierarquia.
O topo da hierarquia escolar é ocupado, em geral, pelos seguintes membros diretor/a, vice-diretor/a coordenador/a. A visão deles sobre os mais diversos temas são caros, afinal o que
forem considerados por eles banalidades serão provavelmente excluídos do planejamento e das
atividades desenvolvidas pela escola.
Um dos temas geralmente ‘esquecidos’ nos planejamentos e discussões da escola é exatamente o objeto de interesse desta pesquisa, em geral, a escola considera irrisório discutir as
questões raciais e suas consequências. Entende-se muitas vezes que o assunto está esgotado
e que, portanto, torna-se dispensável trabalhos específicos sobre a temática em qualquer esfera.
Infelizmente é esse silêncio que garante a perpetuação do racismo ao longo dos anos, o alunado
negro sofre as consequências desse silêncio e o presencia quase que cotidianamente:
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O silêncio que atravessa os conflitos étnicos na sociedade é o mesmo que sustenta o preconceito e a discriminação no interior da escola. De modo silencioso ocorrem situações, no espaço
escolar, que podem influenciar a socialização das crianças, mostrando-lhes diferentes lugares
para pessoas brancas e negras. A escola oferece aos alunos, brancos e negros, oportunidades
diferentes para se sentirem aceitos, respeitados e positivamente participantes da sociedade brasileira. A origem étnica condiciona um tratamento diferenciado na escola (CAVALLEIRO, 2000,
p.98).
A omissão da escola diante das situações de discriminação racial, muitas vezes é sustentada
pelos gestores e coordenadores, o que impossibilita a escola de avançar perante uma situação
tão delicada. A pluralidade étnica pode ser considerada uma marcante característica da sociedade brasileira, que resultou da mesclagem de três grupos bastante singulares: índios, portugueses e negros africanos. Mas, em meio à diversidade no Brasil, também há fundamentação para
a discriminação e o preconceito, o que afeta diretamente ou indiretamente a vida dos brasileiros.
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.
Historicamente ser considerado negro no Brasil significa pertencer a uma sub-raça ou classe
inferior, realidade constantemente negada através de uma engenhosa construção ideológica,
que não admite a existência das discriminações raciais, tornando praticamente desnecessárias
as discussões políticas sobre os problemas que assolam um determinado grupo étnico-racial,
como o povo negro, certificando-se assim que estes permaneçam à margem da sociedade.
O mito da democracia racial sustenta um discurso bastante difundido na sociedade, que camufla a violência do período escravocrata, com intenção de omitir todas as atrocidades cometidas
contra os africanos tornados escravos no Brasil. Portanto esse discurso sustenta a hipótese de
que todas as raças e/ou etnias presente na formação da população brasileira possuem condições iguais frente a oportunidades e de desenvolvimento, o que garante um convívio extremamente pacífico e harmônico. 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).
Embora o mito da democracia racial sustente que há uma sociedade igualitária e de convívio
fácil, a diferenciação entre as raças e etnias que compõem o Brasil são e sempre foram latentes,
além de muitas vezes sustentadas pelo Estado, até mesmo com leis ou decretos que garantiam
a desigualdade frente aos serviços públicos.
Controversamente, o Brasil tenta não aparentar em seus discursos o preconceito racial, mas é
traído por suas atitudes, como explana Rodrigues (2003, p.2):
Preconceito racial é algo que no discurso da sociedade brasileira não existe, porém o que se
observa é uma postura totalmente contrária, que se apresenta de forma mascarada, encoberta
em atitudes inocentes e casuais que trazem disfarçadas uma forte carga de exclusão racial. A
sociedade brasileira vive com vendas nos olhos, com uma cegueira a este respeito, sem querer
discutir o problema. É preciso que se trate o assunto de frente, pois o racismo está de forma sutil,
entranhado nos segmentos fundamentais da sociedade e na cultura brasileira e, conseqüentemente, o sistema educacional está incluído neste assunto (RODRIGUES, 2003, p.2).
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No campo educacional as diferenças continuam a deixar suas marcas nos mais diversos
formatos, a igualdade nas relações étnico-raciais dentro do ambiente escolar começa com a
democratização da educação.
Uma escola que se preocupa com a diversidade cultural e étnica começa com a concepção
dos agentes educacionais (em especial aqueles inseridos na gestão escolar) sobre a pluralidade
cultural e racial brasileira. Por isso é necessário compreender como o sistema educacional e
seus agentes está dentro deste processo, como a autora novamente explicita:
Assim, é de suma importância a necessidade de se estudar e compreender como o sistema
educacional brasileiro tornou-se excludente e “preconceituoso”, como também saber por que
o número de negros (em idade escolar) é menor que o de brancos, nas instituições escolares,
desde o ensino fundamental até o ensino superior, agravando-se ainda mais neste último. O
discurso do professor em sala de aula e do corpo administrativo, na prática, não se concretiza,
pois o discurso se distancia em muito das ações praticadas, revelando assim a sutileza da discriminação na escola e a falta de democracia (RODRIGUES, 2003, p.2).
Segundo o autor (2003), a escola que se omite frente as mais diversas formas de discriminação racial, muitas vezes possui gestores(as) e coordenadores(as) que ignoram o impacto de
suas ações mediante a problemática racial brasileira, o que impossibilita o avanço da escola
frente a questão.
Portanto, a experiência escolar do aluno/a negro/a, seja na escola pública ou na escola particular é bastante diferenciada e merece atenção. Tentando explicitar e contribuir para a compreensão dessa peculiar experiência, esta pesquisa está propondo-se a verificar de que forma
o corpo administrativo da escola compreende e trabalha com a questão racial no ambiente
escolar. Valendo-se de um método de pesquisa qualitativa conhecida pesquisa bibliográfica e
pesquisa documental.
A preocupação com a visão expressa pelos administradores da escola com a diversidade racial brasileira e os desdobramentos que isso acarreta, é proporcional ao número de negros na
sociedade brasileira incluídos no sistema público de educação.
A administração da instituição escola percebe de que forma o racismo no ambiente escolar?
Age de que maneira para exterminá-lo ou para colocá-lo em debate?
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A ESCOLA, AS DISCUSSÕES
NECESSÁRIAS E A EXCLUSÃO RACIAL
O ambiente escolar muitas vezes contenta-se em reproduzir a ideologia dominante e as
relações de poder existentes na sociedade, ignorando assim os erros cometidos cotidianamente fora da escola e limitando-se em agregá-los à sua prática.
Aos poucos a sociedade brasileira começa
a incluir em suas pautas de discussão a pluralidade e o multiculturalismo, questionando a
exclusão de algumas identidades culturais e
aceitando a necessidade de repensar a forma
como estas são abordadas. Acerca dessa discussão Canen; Arbache e Franco explicam:
O debate sobre pluralidade cultural e a relevância de se garantir representação das identidades culturais nos diversos campos sociais,
incluindo o educacional, tem se intensificado.
Ressalta-se, na educação e na formação docente, o papel dos discursos e práticas curriculares na preparação de professores e de
futuras gerações nos valores de apreciação da
diversidade cultural e de desafio a preconceitos ligados a determinantes de gênero, raça,
religião, “deficiências”, padrões culturais e outros. Fazendo parte do que tem sido conhecido
como multiculturalismo, estas preocupações
têm se evidenciado, recentemente, nos meios
educacionais brasileiros, em artigos, reflexões
e eventos que questionam práticas e discursos
curriculares homogeneiza (sic.) dores e etnocêntricos, buscando pensar em alternativas
para se trabalhar o multiculturalismo na pedagogia e no currículo (ARBACHE; FRANCO,
2001, p.1).
Grande parte do tempo de crianças e adolescentes é gasto dentro das instituições escolares, por isso torna-se necessário dispensar especial atenção aos acontecimentos e as
formas de relação estabelecidas dentro desse
ambiente, sendo a convivência e usufruto deste espaço, um direito garantido pela Declaração dos Direitos da Criança (ONU):

PRINCÍPIO 7
A criança terá direito a receber educação,
que será gratuita e compulsória pelo menos no
grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral
e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua
capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um
membro útil da sociedade (ONU, 1959, s/n).
Na escola, desde a mais tenra idade, as
crianças estão inseridas num processo de socialização e definição de identidades, o que
mostra a necessidade de inclusão, no currículo
e nas práticas, da questão do preconceito étnico-racial.
Torna-se então evidente o quanto é necessário dispensar projetos e atenção para este
órgão quando se pensa em superação de um
problema dentro da nossa sociedade. Soares
et al (2005, p.1), afirma:
Os estudos realizados nos últimos dez anos
apontam, com clareza, a centralidade da discriminação no sistema educacional como fator de
reprodução das desigualdades raciais, o que
faz com que ações nesse campo ocupa lugar
primordial no combate ao racismo, tal como
evidenciado pela política de cotas do ensino
superior e pelo debate que esta tem provocado. A lei sozinha obviamente não é capaz de
garantir a efetivação da igualdade, sendo esta
uma característica esquecida na prática escolar cotidiana, onde no ambiente escolar as desigualdades se reproduzem silenciosamente e
afetam a vida de todos os envolvidos na dinâmica escolar. Sobre especificamente o racismo
no ambiente escolar: [...] Entramos aqui no terreno das identidades coletivas, que permite a
formulação de uma série de questões relativas
às possibilidades de convivência democrática, no âmbito da escola, de distintos (até que
ponto?) parâmetros de identidade coletiva. Se
parece ter havido algum avanço com a correção das manifestações de racismo nos livros
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escolares, ainda falta um longo caminho a ser
percorrido para a definição de modelos de convivência social tolerantes, a serem ‘ensinados’
e ‘praticados’ por meio dos nossos parâmetros
curriculares; e para a identificação dos traços
de identidade que devam ser fortalecidos por
intermédio da escola (BARBOSA, 2005, p.16).

Esta lei é fruto de luta contínua do Movimento
Negro no Brasil que ao longo de anos vem sendo um importante ator social seja na exposição
de práticas racistas e discriminatórias ou na sugestão de soluções para os problemas enfrentados pela população negra, alertando sempre
sobre a importância das instituições de ensino
para o necessário fim do silêncio acerca das
relações étnico-raciais. O parecer que propôs
as Diretrizes Curriculares para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Africanas e Afro-Brasileiras
foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em 2004 (BARBOSA, 2005).

Nesse sentido, o racismo no ambiente escolar é apenas um dos desdobramentos do
racismo, que encontrar diversas formas de se
manifestar. Por exemplo, uma das formas para
manifestar-se é individualmente, onde os atos
ocorrem através da discriminação de um indivíduo contra outro, podem ser utilizados meios
violentos, como agressões físicas. Pode maInfelizmente esses importantes acontecimennifestar-se também de forma camuflada, mo- tos não garantiram ainda o sucesso da edudalidade mais comum no Brasil (BARBOSA, cação de qualidade igualitária e preocupada
2005).
com a diversidade cultural do país. Os desafios
são muitos e os questionamentos necessários
Ocorrem manifestações racistas também na também. Rodrigues demonstra como o preconforma institucional, onde as práticas discrimina- ceito racial pode estar presente de diversas fortórias recebem auxílio indireto do Estado, como mas na escola:
o isolamento dos negros em alguns bairros,
escolas ou empregos específicos e também
O preconceito racial é uma violência alargaa retratação negativa do povo negro na mídia da no próprio livro didático e currículo existenexemplifica essa modalidade. Genocídios, lim- te, um esconderijo em que se encontra, efepezas étnicas e torturas, como as ocorridas na tivamente, a divulgação da discriminação no
Alemanha e em Ruanda são exemplos de ra- âmbito escolar. As ilustrações contidas nos texcismo institucionalizado (BARBOSA, 2005).
tos são extremamente preconceituosas, apesar
de já ocorreram algumas mudanças, porém o
Considera-se como discriminação a prática fato ainda está presente, e, nos textos, os perdo racismo e a efetivação do preconceito. O sonagens negros são inferiores em relação aos
preconceito racial é um julgamento negativo e personagens brancos, sempre assumindo proprévio dos membros de um grupo para com fissões ou papéis menos nobres como lixeiro,
os membros de outro grupo, sendo esse julga- carroceiro, enquanto os brancos assumem pamento inflexível. Em 9 de Janeiro de 2003, hou- péis elevados, devido ao seu “dom natural”, cave um marco na superação das desigualdades racterizando, sem dúvida, a violência simbólica
raciais no Brasil, em especial no âmbito esco- do status e a “mistificação desse dom” existenlar. Nesta data o presidente Luiz Inácio Lula da te na escola (RODRIGUES, 2003, p.3).
Silva promulgou a Lei 10.639, que institui como
obrigatório o ensino de História da África e da
Cultura Afro-brasileira em todas as instituições
escolares no território nacional (BARBOSA,
2005).
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A escola precisa se repensar para alcançar
uma melhoria significativa frente aos seus preconceitos e omissões, melhoria possível se começar com o ideário dos agentes escolares. O
preconceito tem muitas formas de se manifestar e a escola precisa intervir em todas essas
formas, repensando currículos, sala de aula,
livros didáticos e também a formação de professores (RODRIGUES, 2003, p.3).

Demonstrar as desigualdades é o primeiro
passo nessa luta que mascara seus oponentes, afinal é esse silenciamento diário que insistimos em manter que caracteriza uma das
formas mais eficazes do racismo se perpetuar.
A igualdade garantida por lei é esquecida na
prática escolar cotidiana, onde adentrando os
portões da escola as desigualdades silenciosamente se reproduzem e deixam marcas eternas “não iguais”:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em contrapartida à exclusão forçada pela
sociedade, esta pesquisa vem constatando
através de sua etapa inicial, a pesquisa bibliográfica, a existência de um grande número de
pesquisas que ajudam a explicitar o hiato entre
as categorias raciais no Brasil. Esta pesquisa
se configura como uma pesquisa qualitativa,
este tipo de pesquisa possui características específicas:

[...] Entramos aqui no terreno das identidades
coletivas, que permite a formulação de uma
série de questões relativas às possibilidades
de convivência democrática, no âmbito da escola, de distintos (até que ponto?) parâmetros
de identidade coletiva. Se parece ter havido
algum avanço com a correção das manifestações de racismo nos livros escolares, ainda
falta um longo caminho a ser percorrido para
a definição de modelos de convivência social
tolerantes, a serem ‘ensinados’ e ‘praticados’
por meio dos nossos parâmetros curriculares;
e para a identificação dos traços de identidade
que devam ser fortalecidos por intermédio da
escola (BARBOSA, 2005, p.16).

[...] 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
No Brasil, existe uma constante discussão
amplo e parte de uma perspectiva diferenciada
da adotada pelos métodos quantitativos ( NE- sobre as causas dessa desigualdade dentro da
escola, alguns defendem que as causas são
VES,1996, p. 1).
sociais, outros defendem que a desigualdade
tem cunho racial. Barbosa exemplifica de forAINDA SOBRE OS MÉTODOS
ma clara e precisa como estes fatores se interQUALITATIVOS:
ligam:
Em certa medida, os métodos qualitativos se
[...] Como os pretos são, geralmente, pesassemelham a procedimentos de interpretação
dos fenômenos que empregamos no nosso soas mais pobres, as duas características são
dia-a-dia (sic.), que têm a mesma natureza dos comumente confundidas e seria muito fácil
dados que o pesquisador qualitativo emprega imaginar que classe é o principal fator de desiem sua pesquisa (NEVES, 1996, p.1).
gualdade. No entanto, vários estudos demonstram que raça tem efeitos específicos sobre os
A primeira etapa para a realização deste estu- retornos educacionais. Isso quer dizer que os
do será o levantamento bibliográfico. “A realiza- estudantes pretos também obtêm piores resulção de um levantamento bibliográfico consiste
tados não apenas por serem pobres, mas tamna seleção de obras que se revelam importanbém, e independentemente, por serem pretos
tes e afins em relação ao que se deseja conhecer.” (MOROZ e GIANFALDONI, 2006, p.31). (BARBOSA, 2005,p.6).
Sendo este um meio necessário e válido para
a realização de qualquer tipo de pesquisa.
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Ainda na perspectiva da exclusão no interior
Esta pesquisa tem a intenção de abordar
da escola:
exatamente um destes pontos ainda pouco explorados e tentar compreender como as perAlguns estudos sobre as oportunidades edu- sonagens administrativas da escola captam
cacionais produzidos na primeira metade da (ou não) as manifestações das desigualdades
década de 1990 tentaram analisar os possíveis raciais no ambiente escolar. Para alcançar os
mecanismos de exclusão que funcionam no in- objetivos a que me proponho, além de utilizar
terior da escola. Essas pesquisas focalizaram, pesquisa bibliográfica, pretendo me valho de
particularmente, os textos didáticos e o papel pesquisa documental. Necessária para a comdo professor na reprodução das desigualdades preensão dos norteadores entregues aos gessociais (BARBOSA, 2005, p.11).
tores escolares com relação a temática estudada, possibilitando assim identificar o ponto
Se a atitude do professor influencia tanto na de partida comum a eles segundo a legislação
permanência e no sucesso (ou fracasso) de vigente e seus reguladores.
um aluno dentro da escola, e se esse foco fosse ampliado para a administração da escola?
A pesquisa documental é constituída pelo
exame de materiais que ainda não receberam
[...] Também devem ser destacados os pro- um tratamento analítico ou que podem ser recedimentos de gestão escolar, por meio dos examinados com vistas a uma interpretação
quais, muitas vezes, se estabelecem os parâ- nova ou complementar. Pode oferecer base útil
metros da relação entre escola e comunida- para outros tipos de estudos qualitativos e posde, as formas de incorporação e a participa- sibilita que a criatividade do pesquisador dirija
ção dos diversos agentes no processo escolar a investigação por enfoques diferenciados (NE(BARBOSA, 2005, p.16).
VES, 1996, p.3).
Embora existam algumas pesquisas realizadas na área de administração visando à questão racial, existem muitas lacunas a serem preenchidas e muitos tópicos a explorar, como
destaca Barbosa:
Também encontramos, nesse campo, pesquisas que começam a explorar problemas
importantes, como os efeitos da participação
dos pais na administração escolar, as formas
participativas de gestão etc. Entretanto, apesar
da constatação, em alguns casos, do caráter
polissêmico de algumas palavras e práticas,
pouco se fez no sentido de avaliar os efeitos
de diferentes formas de gestão escolar sobre
o desempenho dos estudantes com origem social e trajetórias escolares distintas (BARBOSA,
2005, p.17).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação hoje é mantida por um padrão eurocêntrico que não consegue suprir as necessidades de uma sociedade tão diversa culturalmente como a brasileira, reproduz portanto, preconceitos e imagens distorcidas dos grupos étnico-raciais não dominantes.
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.
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 oficial de ensino e segundo as leis devem ser tratadas de
maneira igual, afinal a educação é um direito, garantido por lei, de todos. Sendo assim, a educação e a escola 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. De acordo com Nilma Lino Gomes:
A identidade negra é entendida, aqui, como uma construção social, histórica, cultural e plural.
Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um
mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro (GOMES, 2005,
p.43).
Ainda assim, o padrão atual de educação é eurocêntrico, consequentemente, de maneira
consciente ou inconsciente reproduz os preconceitos que permeiam a sociedade. É de suma
importância então, que para que a inclusão do aluno negro aconteça não apenas na forma de
números, a escola rompa com esse padrão, conseguindo então combater à desvalorização e a
marginalização da população negra.
Utilizar-se de novas estratégias pedagógicas e instrumentos de trabalho, que consigam atender às reais necessidades da sociedade, como por exemplo, o combate à desvalorização e a
marginalização da população negra. A população negra é excluída na sociedade brasileira, nos
âmbitos econômico, social e educacional, um problema que se iniciou há muito tempo atrás e
que parece estar longe de uma solução concreta, e isso se reflete na dificuldade que o(a) jovem
e a criança de ascendência negra encontram no processo de construção da sua identidade.
Embora o número de negros no país seja expressivo, ainda há dificuldade em se criar uma
identidade negra positiva. Parte dessa dificuldade se deve ao fato da sociedade brasileira, desde
muito cedo, ensinar ao negro que para ser aceito é preciso negar a si mesmo.
Uma identidade não tem possibilidade de ser construída no isolamento, seja ela identidade
pessoal ou socialmente derivada, é resultante do diálogo aberto, com os outros e consigo mesmo. O termo identidade não se prende apenas ao nível da cultura, mas abrange também os
níveis sócio-político e histórico.
Ainda hoje, a educação igualitária e anti-racista continua sendo reivindicação de movimentos
sociais, portanto, o acesso à escola não significou a instauração da igualdade de condições e
de permanência no espaço escolar.
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É possível que a administração escolar esteja de maneira (in) consciente omitindo-se diante
da questão racial dentro do ambiente escolar, evitando ou coibindo um debate necessário, com
esta atitude a superação do racismo se torna inviável.
A Declaração dos Direitos da Criança pelas Nações Unidas garantiu a igualdade de acesso à
escola para todas as crianças. Mas, no interior da instituição escola, formalmente igualitária, a
desigualdade e a exclusão continuaram e continuam a existir.
As crianças negras e as crianças pobres continuam a ter desempenho inferior em avaliações,
estão mais sujeitas à evasão escolar e à reprovação. A isso se pode chamar segregação informal.
O problema das desigualdades dentro da instituição escola perpassa todo o sistema escolar,
portanto, a exclusão no interior da escola, além de não ser o único problema, não é problema
apenas dos excluídos que neste trabalho são considerados os pertencentes ao grupo étnico-racial negro e que representam mais de 50% da população do país.
Olhando o Atlas Racial Brasileiro, estudo patrocinado pelo Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população negra continua a morrer mais cedo e a ter os piores índices de escolaridade em relação ao
restante da população.
Os negros representam 60% dos pobres e 70 % dos indigentes do Brasil. Na contagem geral
população, 50% dos brasileiros negros ou pardos são pobres, enquanto só 25% dos brancos se
encontram na mesma situação. Outro dado impressionante contido no Atlas Racial é que uma
criança negra ao nascer tem 66% mais chances de morrer antes de completar um ano de vida
que uma branca (Silva, 2009).
O Brasil está longe de ser um país verdadeiramente igualitário, em especial quando tratamos
de relações raciais. Alunos negros, excluídos cotidianamente, demarcam a necessidade da escola em trabalhar as questões raciais.A preocupação com a visão expressa pelos administradores da escola com a diversidade racial brasileira e os desdobramentos que isso acarreta,
é proporcional ao número de negros na sociedade brasileira incluídos no sistema público de
educação.A administração da instituição escola percebe de que forma o racismo no ambiente
escolar? Age de que maneira para exterminá-lo ou para colocá-lo em debate?
Uma escola igualitária e justa demonstra uma posição contrária a qualquer tipo de discriminação, pois a existência de barreiras raciais é incompatível com os ideais de qualquer sociedade
que se considere justa. Justamente com o intuito de tornar a escola um lugar democrático e igualitário, onde se valorizam as diversas etnias que esta pesquisa tenta desvendar os pensamentos
do corpo administrativo da escola sobre a questão racial.
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A CRIANÇA COM A SÍNDROME DE
DOWN: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO
RESUMO: A desordem genética que causa deficiência mental em graus variados é conhecida
como síndrome de Down. O quadro clínico das pessoas com esta síndrome é conhecido por
suas características fenotípicas, um dos fatores que auxiliam no diagnóstico precoce da síndrome. A família tem uma enorme importância na inserção adequada da criança no contexto
sociocultural, incluindo o início da fase escolar. Nesse ambiente, é ideal que a família esteja
engajada com os professores e outros profissionais da escola para que a criança se sinta incluída em todos os espaços e atividades escolares. Muitos estudiosos constataram que pessoas
com síndrome de Down têm oportunidade de desenvolver suas potencialidades em diversas
áreas do conhecimento, porém, muitos estudos ainda são necessários para esclarecer e tornar eficientes os profissionais da saúde e educação na garantia de qualidade de vida dessas
pessoas. Este trabalho tem como objetivo compreender algumas características da síndrome
de Down bem como descrever o atendimento na escola, das crianças com esta síndrome. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, realizada em sites especializados em pesquisas acadêmicas, bem como leitura de obras de autores renomados que já escreveram sobre o tema em questão. Dessa forma, espera-se que esta pesquisa possa auxiliar professores
e profissionais que trabalham com crianças ou adultos com síndrome de Down a ampliar seus
estudos sobre o tema e encontrar novas atividades que possam auxiliar no desenvolvimento
deles.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Família; Escola; Inclusão.
79

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

INTRODUÇÃO

D

e acordo com John Langdon Down (1866), a Síndrome de Down é a forma orgânica
mais comum de retardamento mental. Por muitos anos a Síndrome de Down também
foi expressa por meio dos termos mongol, mongoloide e mongolismo, pela semelhança
existente entre as crianças portadoras de síndrome e os mongóis. Porém, hoje sabemos que o
uso desta terminologia, além de incorreta, pode comprometer o potencial para a aceitação social
dessas crianças, e, por isso, caiu praticamente em desuso entre os profissionais que trabalham
nessa área.
Assim sendo, conhecer a forma de relacionamento existente entre os membros da família e a
pessoa com Síndrome de Down desde o início da vida, pode contribuir para uma melhor exploração do trabalho de estímulo, educação e profissionalização não só com o objetivo de aquisição de habilidades ou da conquista de marcos importantes do desenvolvimento, mas também
favorecer a ligação afetiva entre família e a pessoa que tem a Síndrome, com isso ampliando sua
possibilidade de participação social.
Este trabalho objetiva compreender algumas características da síndrome de Down bem como
descrever como é o atendimento das crianças com esta síndrome na escola. Este estudo tem
início com o tema: Os problemas enfrentados pelos deficientes da antiguidade a Idade Média; a
seguir será abordada: A definição da síndrome de Down e finaliza a pesquisa com o tópico: A
criança com síndrome de Down e a escola.
Sendo assim, espera-se que este breve estudo possa auxiliar pais e profissionais da educação
a ampliar ou desenvolver atividades que incluam as crianças com a síndrome de Down durante
a sua trajetória escolar.
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OS PROBLEMAS ENFRENTADOS
PELOS DEFICIENTES DA
ANTIGUIDADE À IDADE MÉDIA
Assim é sublinhada a história, pelo abuso, segregação, maus tratos, aniquilamento e desamparo das pessoas com deficiência. Fazendo
uma retrospecção na história dos deficientes,
conseguimos voltar à sociedade escravista,
grega e romana nas quais existia uma supervalorização do corpo perfeito, desprezando ou
afastando a criança em caso de deficiência,
sendo essa conduta apoiada por lei. Em Atenas, Platão declara: “[...] no que concerne aos
que receberam corpo mal organizado, deixa-os morrer (...) Quanto às crianças doentes e
as que sofrerem qualquer deformidade, serão
levadas como convém, a paradeiro desconhecido e secreto”. Para Aristóteles a deficiência:
“[...] Quanto a saber quais as crianças que se
deve abandonar ou educar, deve haver uma lei
que proíba alimentar toda a criança disforme”
(CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2006, p.22).

muitos deles na miséria. Para Carvalho, Rocha
e Silva (2006), já no fim da Idade Média:
[...] a pessoa com deficiência era vista sob aspecto
místico. Ela poderia ser considerada como resultado da
ação de forças demoníacas, como um castigo para pagamento de pecados seus ou de seus antepassados
para que se manifestassem as obras de Deus (CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2006, p.30).

Esse modelo místico ao final da Idade Média,
perdeu força e o teocentrismo foi dando espaço ao antropocentrismo. Vygotsky define os
estudos convencionais acerca da deficiência
no cenário científico, entendendo-a como algo
estritamente biológico e, por isso, sem condição de mudança.

Dessa forma, Vygotsky e seus companheiros
empreendem pesquisas possuindo como guia
a materialidade histórica e complementam que
a deficiência tem origens orgânicas, mas, é o
convívio social que estabelece as capacidades
de progresso. O método de desenvolvimento
de todos os indivíduos é similar, o que necessiEm Roma, Cícero declara que respaldados ta ser identificado são as formas para que este
pelas Leis das Dozes Tábuas o pai que pos- processo ocorra. Assim:
suísse um filho monstruoso deveria matá-lo no
[...] uma das principais contribuições nesse sentido
instante que ele nascesse e que para as criantem
sido oferecida pela psicologia soviética ou históriças nascidas imperfeitas “a morte é um refúgio
co-cultural a qual propõe a abordagem sócio psicológiseguro”. Sêneca também fala sobre a morte ca afirmando que os princípios para o desenvolvimento
dessas crianças certificando que: “[...] os ho- das pessoas com deficiência são os mesmos aplicados
mens necessitam tomar certas atitudes que aos demais seres humanos (CARVALHO, ROCHA e SILdevem ser encaradas com naturalidade [...]” e VA, 2006, p.16).
ainda “[...] se nascerem defeituosos e monsMuitos pesquisadores se fundamentam nesta
truosos, afogamo-los; não devido ao ódio, mas
à razão, para distinguirmos as coisas inúteis abordagem e veem a intervenção das pessoas
das saudáveis” (CARVALHO, ROCHA e SILVA, que coabitam com a criança com deficiência
2006, p.23).
e, na escola, os educadores, os alunos, enfim, toda equipe de profissionais da educação,
No final da antiguidade, ocorreu um modelo como agentes pelo seu progresso. Conforme
de institucionalização, salvaguardado pela igre- Leontiev:
ja católica e investigada na Idade Média, em
que os indivíduos com deficiência eram afastados da coexistência social e aprisionadas em
hospitais, asilos ou hospícios em companhia
de doentes ou agonizantes. Mesmo existindo
esses ambientes de aprisionamento, a sociedade não possuía meios eficazes para executar
o auxílio a todos os deficientes, sobrevivendo
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A criança não nasce com órgãos aptos a realizar de
repente as funções que são produto do desenvolvimento histórico dos homens e se desenvolvem no decurso
da vida pela aquisição da experiência histórica. Os órgãos desta função são sistemas cerebrais funcionais
[...] que se formam no decurso do processo específico
da apropriação [...] a sua formação não se faz da mesma maneira em todas as crianças; segundo o modo
como se processa o seu desenvolvimento, as condições em que ela se faz, podem ser formadas de maneira inadequada ou não se formar mesmo [...] (LEONTIEV
apud GUHUR, 2000, p.82).

Foi graças ao esforço da sociedade moderna que as primeiras instituições habilitadas de
educação para deficientes são desenvolvidas.
Os primeiros movimentos a respeito do atendimento educacional aos deficientes ocorreram
na Europa e posteriormente, foram se ampliando, sendo direcionados aos Estados Unidos,
Canadá e sucessivamente a outros países inclusive o Brasil.

DEFININDO A SÍNDROME DE DOWN
A Síndrome de Down é uma circunstância
resultante de uma deformação cromossômica
no par 21, também definida como trissomia do
21. Conforme, Assumpção (1990 apud MARTINS, 2011, p.16) “[...] É considerada a patologia mais frequente, associada a deficiência
intelectual, sendo responsável por cerca de
18% a 20% dos casos de déficits intelectuais
existentes”.

junto de síndrome [...], decorrentes de fatores
pré-natais (genético e congênitos), perinatais e
pós-natais”.
As razões pré-natais são aquelas processadas desde a fecundação da criança, e deve ter
origem na mãe, no pai ou no decurso da primeira divisão celular (MARTINS, 2011; PUESCHEL, 1993). Uma criança ao ser gerada, regularmente, recebe 23 pares de cromossomos
do pai e 23 pares de cromossomos da mãe,
que levam o material genético (genes) que
conferirão traços as particularidades físicas, orgânicas, emocionais e intelectuais. Esta união
ocorre com o encontro do espermatozóide com
o óvulo, gerando daí a primeira célula chamada de célula-ovo, futuro embrião. Esta célula
inicia, então, a sua divisão e a sua multiplicação, gerando novas células semelhantes entre
si, em um recurso biológico definido mitose.
(MARTINS, 2008; MUSTACCHI in WERNECK,
1985; PUESCHEL, 1993).
Essa divisão e multiplicação celular é essencial para o bom crescimento deste novo ser.
Entretanto, quando acontecem falhas ou modificações genéticas no decorrer desta divisão e
multiplicação celular, convertem-se em prejuízos sérios para o novo ser, como o progresso
de síndromes ou de alguma deformação, e, até
mesmo, em alguns casos, ao aborto espontâneo dos fetos. Como a Síndrome de Down é
resultado de uma imperfeição genética, não
pode ser classificada como uma disfunção e
os prováveis agentes biológicos ainda são ignorados pela ciência. Algumas pesquisas se
reportam a condições ambientais ou exógenos e a condições endógenos, como um dos
prováveis motivos a idade materna. (MARTINS,
2008; VOIVODIC, 2004).

A Síndrome está concatenada a incapacidade intelectual, devido ao excedente de elemento genético resultante de um cromossomo a
mais no par 21, transportando para a criança
uma deficiência na atividade intelectual. (PUESCHEL, 1993). Contudo, pesquisas atestam que
não absolutamente seja o cromossomo extra
inteiro o culpado pelo mau desempenho do orAnálises indicam que o risco de uma mulher
ganismo, que provoca graves distúrbios constatados em crianças com Síndrome de Down, gerar um filho com Síndrome de Down dobra
mas sim, parte do braço longo deste segmen- a cada dois anos e meio, após os 35 anos de
idade. A ocorrência é de cerca de 1 em 200 a
to. (PUESCHEL, 1993).
1 em 300 nascidos vivos (PUESCHEL, 1993).
De acordo com Martins (2011, p.27), “A de- A idade materna é apontada como um motificiência intelectual não se constitui em um vo favorável à gestação de uma criança com
grupo homogêneo, mas em um complexo con- Síndrome de Down, relacionado ao envelheci-
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mento de seus óvulos (células germinativas fe- mais lento, mas cada criança tem o seu próprio
mininas), que acompanham a idade da mulher, tempo e ritmo de evolução.
conforme expõe Schwartzman (2003):
Os profissionais, tanto da área da saúde,
[...] A razão pela qual as mulheres mais velhas apre- quanto a educação, necessita ter entendimento
sentam risco maior de terem filhos trissômicos se prensobre a Síndrome de Down e conhecer quais
de, possivelmente, ao fato de que seus óvulos envelhecem com elas, pois a mulher já nasce com todos projetos devem ser produzido por aquela crianos óvulos nos ovários. Desta forma, os óvulos de uma ça em particular, já que um plano de motivação
mulher de 45 anos são mais velhos do que os de uma fundamental e ação pedagógica atuará de forde 20 anos[...] (SCHWARTZMAN, 2003, p.20-21).
ma distinta e para cada criança, embora elas
possuam em comum os conceitos próprios à
A identificação da Síndrome de Down pode aludida síndrome. As crianças com síndrome
acontecer ainda na fase de pré-natal, e depois o de Down não são todas idênticas, mostrando
nascimento do bebê ou por meio de um acom- contrastes na sua personalidade, na sua conpanhamento genético com os pais ou com a duta, no seu progresso como qualquer outra
própria criança. Este último é classificado a pessoa.
identificação decisiva da Síndrome de Down e
é efetuado por meio de um acompanhamento
A relevância de uma estimativa apropriada
genético com os pais também pela análise do ajuda os pais e os familiares, a crerem nas cacariótipo de ambos. O exame concluído é defi- pacidades de progresso de seus filhos e comenido como cariograma, em que são pesquisa- cem a investir na evolução deles e no avanço
das as células cromossômicas dos pais ou da de sua independência, na educação e profiscriança, através de tipos de sangue ou de tipos sionalização, obedecendo os seus próprios
da placenta. Segundo Mustacchi (in WERNE- desejos e limitações. De acordo com Martins
CK, op. cit, p.74):
(2008):
Os cromossomos são, então, fotografados, recortados e colados com seus pares organizados de lado a
lado, por ordem de tamanho, do maior para o menor.
Estes pares são numerados de 1 a 22, sendo que o par
de cromossomos sexuais recebe as letras XX, no caso
das mulheres e, XY, quando se trata de homem. A esta
arrumação dos cromossomos dá-se o nome de cariograma, que é determinado pelo cariótipo montado. Os
cromossomos são, ainda, separados em sete grupos
de letras A, B, C, D, E, F e G. Existem duas técnicas usadas na leitura desses cromossomos recortados. Uma
delas apenas os conta, analisando tamanho e forma. A
outra, mais sofisticada, é conhecida como de bandeamento. Permite uma verificação bem detalhada de cada
par de cromossomos, analisando alguns dos setores
em que se dividem (são as bandas), (MUSTACCHI in
WERNECK,1995 op. cit, p.74).

As particularidades físicas oriundas da Síndrome de Down não impedem que elas se
aperfeiçoem ou estudem, e, não prejudicam
a sua saúde, a não ser em situações de problemas cardíacos, que precisam de uma ação
cirúrgica. Algumas dessas particularidades físicas podem complicar o progresso, deixando-o

O programa de atendimento a essas crianças objetiva desenvolver as áreas sensório-perceptiva, motora,
cognitiva, social, de comunicação e de aquisição de hábitos da vida diária. As tarefas devem ser bem planejadas, diversificadas, realizadas de forma sistêmica, mas,
ao mesmo tempo, natural e prazerosa para a criança. É
importante que sejam feitas num ambiente em que exista calor humano e estímulos (porém sem excesso para
não desviar atenção da criança das atividades), bem
como que sejam de fácil aplicação e passíveis de repetição no lar pelos familiares (MARTINS, 2008, p.60).

Assim, as crianças com Síndrome de Down
precisam ser incentivadas desde a menoridade,
em espaços aconchegantes e por profissionais
habilitados e estas dinâmicas precisam ser extensivas aos familiares, pois cada criança tem
suas próprias deficiências de progresso e de
aprendizagem. Esses projetos de atendimento
irão desenvolver exercícios que produzam a
emulação cognitiva, motora, a estimulação tátil,
unida a estimulação auditiva e visual. Conforme Zausmer (in PUESCHEL, 1993, p.120),
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“[...] experiências precoces agradáveis deiO método de inserção escolar de alunos
xam uma impressão favorável e podem contri- com incapacidade é uma verdade cada vez
buir para o bem-estar físico e emocional futuro mais corrente nos institutos de ensino do nosda criança”.
so país, quer sejam públicas ou privadas. Em
decurso disso, um dos maiores obstáculos recentes da escola é o de proporcionar práticas
A CRIANÇA COM SÍNDROME DE
instrutivas que, de fato, possibilitem a inserção
DOWN E A ESCOLA
escolar de maneira apropriada e com conquisUma família, que inicia a trabalhar desde a ta para todos os alunos, independentemente
mais tenra idade com seu filho à independên- de suas distinções de ordem socioeconômica,
cia e a autonomia, permitirá que esta criança cultural, linguística, gênero, etnia e de possuir
não sinta tanto bloqueio em sua aclimatação algum tipo de deficiência.
neste novo ambiente. Na escola, a criança irá
experienciar outras situações que não existiA educação é um direito inegável e incontesram na vida familiar, precisará aprender a con- tável a todos, sem qualquer tipo de diferenciaviver com as decepções e conquistas, terá que ção pela Constituição Federal de 1988, conforaprender com seus próprios erros e celebrar me destaca seu artigo 205:
seus acertos, a identificar seu lugar nesta esArt. 205. A educação, direito de todos e dever do
cola, ao se possibilitar ser ouvido, percebido
Estado
e da família, será promovida e incentivada com
e devendo estar desempenhando as mesmas
dinâmicas que seus colegas, compreendendo a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
ele mesmo a obedecer seus limites e oportuni- cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL,
dades e sendo estimulado neste sentido pelo 1988).
orientador, ao proporcionar exercícios que todos consigam se envolver, mas observando as
Mesmo se tratando de um direito de todos e
particularidades de cada um.
responsabilidade do Estado e da família, por
Assim, os pais ao participarem da vida escolar de seu filho no que diz respeito a sua
aprendizagem, devem colaborar com os educadores nas dinâmicas referentes as matérias
que seu filho possa ter grandes reveses, para
isso é essencial o educador instruir este pai e
mãe como atuar, mesmo estes não possuindo
o saber acadêmico indispensável para tal. Segundo Martins (2008):
As famílias podem ser orientadas para se tornarem
excelentes auxiliares no processo de ensino de leitura,
pois – a partir de casa, de maneira prática – podem começar associar nomes, objetos e situações da vivência
cotidiana da criança (exs. nomes, nomes de pessoas
da família, de objetos, de animais etc.), a palavras escritas, dando-lhes uma noção efetiva de que tudo está
a sua volta tem nome. É importante também que leiam
para elas histórias, que a estimulem a inventar, contar,
dramatizar histórias, enfim, oferecendo-lhes ambiente
afetivo, estimulante e criativo, porém sem perder a naturalidade existente no lar (MARTINS, 2008, p.165).

muito tempo, foi vetado aos indivíduos com
má-formação. Estas, recebiam assistência distinguida dos demais, em núcleos desenvolvidas para estas finalidades e muitos foram até
mesmo excluídos deste atendimento, já que
as famílias, por não admitirem a deficiência de
seus filhos, especialmente os com incapacidade intelectual, os conservava isolados em
casa ou institutos qualificados, o que amplificou ainda mais o afastamento social destes indivíduos. Por muito tempo o indivíduo com deformação intelectual foi cuidado como doente
mental, sendo observado, portanto, como um
indivíduo não educável. Para Martins,
[...] criança com esse tipo de deficiência já foi chamada, na sociedade e até mesmo nos meios acadêmicos,
por várias denominações atualmente tidas como pejorativas, errôneas, entre as quais podemos citar: oligofrênica; cretina; imbecil; idiota; débil; criança subnormal;
criança mentalmente anormal; mongoloide; [...] criança
com déficit intelectual; criança especial, entre outras
(MARTINS, 2011, p.27).
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Como estes indivíduos com incapacidade intelectual permaneceram separadas por tanto
tempo das escolas regulares, a ação em prol
da inserção escolar tem motivado muitos professores a se perguntarem se não seria mais
acertado que continuassem sendo acolhidas
em escolas específicas. Isto tem provocado
oposição por parte de alguns educadores, já
que muitos creem que, na escola comum, esses estudantes não conseguirão aprender, que
a inserção escolar auxiliará somente para a
sua socialização. De acordo com a Declaração
de Salamanca (apud MARTINS, 2008, p.27):
Todas as crianças, sempre que possível, devem
aprender juntas, independentemente das suas dificuldades e diferenças. As escolas integradoras devem reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a
elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos
de aprendizagem das crianças e assegurar um ensino
de qualidade por meio de um adequado programa de
estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades. Deveria ser, de fato, uma contínua prestação de
serviços e de ajuda para atender às contínuas necessidades especiais que surgem na escola (SALAMANCA
apud MARTINS, 2008, p.27).

É necessário, para que a escola se encontre
em condições de amparar estes estudantes,
que os recursos de ensino garantam em seus
documentos e regulamentos a execução dessa técnica inclusiva, bem como asseverar aos
educadores uma instrução apropriada e meios
viáveis de promover essa assistência, viabilizando a esses alunos mecanismos que possibilite atender às carências e particularidades
de cada um.
As finalidades e propósitos necessitam ser
iguais para todos os alunos, com deficiência
ou não, contudo, “[...] diante da condição de
deficiência é preciso criar formas culturais singulares, que permitam mobilizar as forças compensatórias e explorar caminhos alternativos
de desenvolvimento, que implicam o uso de
recursos especiais” (GÓES, 2002, p.100). Sendo assim, o educador necessita usar de distintas práticas e mecanismos para que todos os
estudantes consigam entender o assunto e os
propósitos sugeridos.

O educador não é um simples copiador de
currículo. É importante que o professor conheça as particularidades de seus alunos. Relativo
à criança com insuficiência mental, pesquisas
apontam: agilidade da atenção, nível de aspiração baixo, embate relacional, síndrome do
insucesso e deformação neurológica singular
(FONSECA, 1995). Contudo estes elementos
devem ser trabalhados e, pelo menos minimizados, com a atuação permanente da escola,
da sociedade e da família.
É necessário a cooperação de toda a coletividade escolar neste processo, do porteiro
ao diretor da escola, pois todos precisam ser
integrantes e trabalhadores para que, de fato,
os estudantes se vejam inseridos, acolhidos e
consigam ter uma educação de qualidade. Ao
se refletir e edificar uma escola inclusiva, ela
precisa ser alcançável a todos, não somente
nas modificações arquitetônicas e de espaços
físicos, mas em transformações curriculares,
sistemática e, especialmente, comportamentais.
Ainda que a escola possua bons equipamentos, que assegurem a receptividade dos estudantes, se não existir mudanças particulares
frente às pessoas com deficiência e transformações curriculares, estes alunos serão somente inscritos nesta instituição – porque a lei
assim assegura – más ações discriminatórias
permaneceram a existir. Segundo Prioste; Raiça e Machado (2006):
[...] Adequação começa pela comunidade escolar, o
que significa envolver gestores, educadores, profissionais de apoio, familiares e alunos, ou seja, todos os implicados na transformação da escola visando ao atendimento da diversidade de crianças que demandam
educação de qualidade (PRIOSTE; RAIÇA e MACHADO, 2006, p.44).

A adaptação refere-se às próprias transformações comportamentais, de preparo destes
profissionais para que consigam obter e ajudar
pedagogicamente estes estudantes. Compreendemos que a escola necessita, a cada ano,
ou na própria reestruturação e revisão de sua
proposição pedagógica, refletir a sua função
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e seu papel na civilização, que é de extrema
Precisa ser necessário, também, garantir quarelevância para mudar estas ações preconcei- lificação para os educadores do Atendimento
tuosas experienciadas ainda hoje em relação Educacional Especializado - AEE, para que esaos indivíduos com deficiência.
tes consigam trabalhar junto aos docentes de
sala de aula regular, ajudando-os na recompoÉ importante que as secretarias de educa- sição do ensino e ensinando a trabalhar com
ção, tanto municipal quanto estadual, invistam os meios de tecnologia assistiva: para aquena instrução do educador, bem como, que pro- les estudantes que têm deficiência visual, com
movam meios pedagógico, suporte profissio- o aprendizado do Braille; para os estudantes
nal para dar apoio aos mesmos e os recursos com deficiência intelectual, como a utilização
fundamentais para que o educador que está de softwares e de pranchas de comunicação.
no dia a dia da sala de aula, tendo um convívio Assim Bersch (1993) ressalta que:
direto com esse estudante, tenha os mecanisO Ministério da Educação introduziu o Serviço de
mos essenciais para possibilitar a sua inserTecnologia Assistiva nas escolas públicas por meio do
ção e a sua aprendizagem. Conforme Martins
Programa “Salas de Recursos Multifuncionais” (SEM).
(2008):
As SEM são espaços onde o professor especializaOutras providências também precisam ser tomadas,
como por exemplo: o redimensionamento das salas
de aulas, com a redução do número de alunos, representando uma forma de permitir um atendimento mais
individualizado e compatível com as necessidades da
criança; inclusão de, no máximo, dois alunos com o
mesmo tipo de deficiência na turma, para facilitar o trabalho docente; dotação de material didático necessário
ao bom desenvolvimento das atividades pedagógicas;
adaptação dos critérios de avaliação e promoção utilizados na escola às condições das crianças; apoio
psicopedagógico adicional, na própria escola ou em
centros especializados, quando necessário, fora do horário de aula, para não excluí-lo das atividades comuns
a todos os alunos na turma (MARTINS, 2008, p. 203).

do realiza o “Atendimento Educacional Especializado”
(AEE) para alunos com deficiência, no contraturno escolar. É atribuição do professor do AEE reconhecer as
necessidades de recursos pedagógicos e de recursos
de Tecnologia Assistiva que serão necessários à participação de seu aluno nos desafios de aprendizagem que
acontecem no dia a dia da escola comum. Identificando
o recurso de TA apropriado, o professor encaminhará a
sua aquisição e trabalhará junto com seu aluno capacitando-o no uso da tecnologia. Juntos, levarão esta ferramenta para a escola, visando a superação das barreiras
à plena participação do aluno nos vários projetos, experimentos, acesso às informações, produções/registros
pessoais, comunicação e avaliações (BERSCH, 1993,
p.18).

Para o autor, como o método de inserção
ocorre paulatinamente, pode-se entender que
a escola já se desloca para viabilizar esta alcançabilidade aos educandos, mesmo sendo um recurso lento e que demanda tempo,
compreensão e investimento. Segundo Dischinger (2009, p.22-23) “[...] além disso, um
lugar acessível deve permitir, através da maneira como está construído e das características
de seu mobiliário, que todos possam participar
Os métodos de ensino também precisam
das atividades existentes [...]”.
possibilitar a qualificação dos docentes na utilização dos meios de tecnologia assistiva, bem
como promover oportunidades para obter um
profissional habilitado em sala de aula, que o
ajude no trabalho com os educandos que indicam deficiência.

Vale ressaltar que os indivíduos com deficiência mental têm habilidades, progridem intelectualmente e conseguem aprender. É importante o desenvolvimento de uma atividade de
informação a fim de que sejam destruídos os
preconceitos e elucidada todas as dúvidas reais e os juízos equivocados a respeito dos indivíduos com alguma deficiência.
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Para se imaginar e estruturar uma escola inclusiva, ela precisa ser franqueável a todos,
não somente nas modificações arquitetônicas
e de espaços físicos, mas em transformações
curriculares, metodológicas e, especificamente, atitudinais.A referência inclusiva, quando
verdadeiramente experienciada, permite que a
escola reconsidere toda uma metodologia pedagógica produzida ao longo de sua história,
que derivou em afastamento e marginalização
de tantos estudantes, pela sua deficiência, etnia, classe social e cultural.

[...] O não reconhecimento da diversidade como um
recurso existente na escola e o ciclo constituído pela
rotulação, discriminação e exclusão do estudante, contribui para aprofundar as desigualdades educacionais
ao invés de combatê-las [...], (DUK, 2006, p.61).

A manifestação pela inserção tem pleiteado
das escolas, dos educadores uma qualificação
inicial e constante apropriada para atender aos
alunos que, a cada ano, adentram nas escolas,
especialmente aquelas com deficiência intelectual, que por muito tempo foram classificados
ineducáveis.

Muitos educadores se queixam da falta de
suporte e de qualificação por parte da escola e
das secretarias de educação para o acolhimento dos alunos com deficiência, o que prejudica
um trabalho mais relevante com eles por parte
dos profissionais da escola. Considera-se que
não basta apenas imputar a escola ou o educador pela carência de competência, para que
a inserção escolar dos estudantes com deficiência ocorra na realidade.
A despeito de se entender que o docente não
é o único incumbido pelo sistema de inserção,
que este precisa dos mecanismos importantes
para efetivá-la, não se retira o dever deste profissional em sala de aula no intuito de refletir a
sua técnica pedagógica, a metodologia elaborada no ensino das matérias e de ressignificar
o seu papel enquanto orientador.
Por muito tempo a instituição escolar brigava por um estudo igualitário, em que todos os
estudantes alcançassem o mesmo nível na
aprendizagem, quando se sabe que isso não
era plausível de ocorrer, pois cada estudante
é único e aprende a matéria de forma distinta. Pelo ponto de vista inclusivo, este estudo
é revertido para refletir a diversidade presente
em sala de aula, ao transportar para a escola
este refletir da sua ação, aprecia um currículo
que precisa ser mais adaptável, em que as aulas têm que atender as inúmeras carências de
cada estudante. Para Duk (2006):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na antiguidade, os deficientes na sociedade escravista, grega e romana eram desprezados,
pois naquela época existia supervalorização do corpo perfeito, dessa forma, as pessoas que não
possuíam características equivalentes a essa definição, eram afastadas do convívio social, aprisionadas em hospitais, asilos ou hospícios. No final da Idade Média, essa condição mudou e, a
partir de Vygotsky, os estudos convencionais acerca da deficiência no cenário científico, definiu
como algo estritamente biológico, ou seja, não pode ser modificado.
Ao explanar sobre a criança com síndrome de Down na escola, a pesquisa expõe a importância da família em todo o processo de escolaridade desses indivíduos. É nesta fase, que elas
deixam o convívio familiar para experimentar novas sensações, experienciar novas atividades e
conviver com outras pessoas em ambientes fora do seu contexto.
Todas as pessoas envolvidas neste processo, devem estar aptas a lidar com essas crianças e
que são responsáveis por propiciar todas as formas de inclusão nas diversas atividades desenvolvidas no espaço escolar. Esta pesquisa não se encerra neste breve artigo. Muito ainda, se
tem para escrever sobre as crianças com síndrome de Down no espaço escolar, e espera-se que
muitos outros pesquisadores estejam empenhados em desenvolver estudos sobre este tema e
apresentá-los no espaço acadêmico.
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O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E AS BRINCADEIRAS COMO PROCESSO
EDUCATIVO

RESUMO: O presente artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema visa abordar as concepções
do currículo da educação infantil tendo como base a prefeitura do município de São Paulo e
as orientações que permeiam as ações e práticas neste contexto de aprendizagem. Durante
muitas décadas, os bebês e as crianças eram vistos como seres incapazes e passivos e existiam poucas pesquisas sobre o seu processo de desenvolvimento relacionado à educação
escolar. Neste sentido, prever práticas pedagógicas que considerem a criança como protagonista desse processo é fundamental, nesse contexto, o currículo da infância é construído
sob o protagonismo de bebês e crianças e da escuta das vozes infantis como instrumento de
planejamento e avaliação das práticas pedagógicas. Nessa perspectiva o papel do educador
e educadora é mediar o desenvolvimento e aprendizagem dos bebês e das crianças, o qual
ocorre por meio das interações estabelecidas com outros indivíduos e com o meio. O currículo da infância é desafiador porque requer a ruptura de paradigmas que se manifestam até hoje
no âmbito da educação, e é ao mesmo tempo um novo cenário que contribui para qualidade
social da educação infantil.

Palavras-chave: Currículo; Educação Infantil; Aprendizagem; Brincadeiras; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema visa abordar as concepções
do currículo da educação infantil tendo como base a prefeitura do município de São
Paulo e as orientações que permeiam as ações e práticas neste contexto de aprendizagem. Durante muitas décadas, os bebês e as crianças eram vistos como seres incapazes e
passivos e existiam poucas pesquisas sobre o seu processo de desenvolvimento relacionado à
educação escolar.
As crianças, por muitos anos, foram submetidas a rotinas na escola que visavam atividades
mecanizadas com base em técnicas e o brincar não era valorizado como uma das mais valiosas
formas de desenvolvimento infantil. Atualmente, diferentes estudos em áreas diversas das ciências, como a psicologia, sociologia e a pedagogia tornaram possível compreender aspectos do
desenvolvimento infantil e constatar que as crianças são sujeitos ativos e capazes, produtores
de cultura.
As ciências voltadas ao estudo e compreensão da sociologia humana passaram a compreender qual papel a educação escolar desempenha no desenvolvimento dos indivíduos, recentemente. Antigamente, era entendido que os seres humanos se desenvolviam de acordo com o
que sua genética determina, nesse sentido, as instituições escolares não poderiam intervir nesse
campo, assim, predominavam práticas de transmissão de conteúdos com objetivo de preparar
as crianças para a etapa escolar seguinte.
As escolas têm um grande desafio: planejar e materializar um currículo cujas práticas pedagógicas contribuam para que cada indivíduo possa desenvolver potencialmente sua inteligência
cognitiva, emocional e social, dessa forma, são urgentes as discussões, debates, reflexões que
fomentem a materialização de um currículo integrado que escuta, respeita e acolhe as vozes das
crianças.
Um novo modelo de currículo para a infância deve considerar bebês e crianças como sujeitos
potentes, ativos, que interpretam e transformam a realidade produzindo cultura. Essa forma de
conceber a infância e as práticas pedagógicas pressupõe que educadoras e educadores compreendam, interpretem e legitimem as vozes dos bebês e das crianças, dessa forma é possível
compreender as infâncias a partir dos sujeitos do processo.
A partir do protagonismo e da legitimidade das manifestações diversas das crianças e dos
bebês no cotidiano vivido, os educadores avaliam e encaminham ações com vistas à potencialização do desenvolvimento e aprendizagem dos pequenos. Trata-se, portanto, de um grande
desafio de transformação de concepções e ações visando qualificar ao máximo o atendimento
dos bebês e crianças por meio do currículo.
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O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Conforme Kramer (1999), quando nos referimos ao termo currículo, estamos falando sobre
como organizar as práticas pedagógicas: os espaços, as rotinas, os materiais que disponibilizamos as crianças e aos bebês, as experiências
com as múltiplas linguagens que lhes são específicas e os modos de acolhimento na instituição.
O modo como essas práticas são planejadas e
propostas revelam as concepções sobre a finalidade da educação, a maneira como as crianças
aprendem, que tipo de indivíduo se quer formar
em qual tipo de sociedade. Portanto, é uma prática complexa, que fundamentalmente necessita
de permanentes reflexões, debates e formação
dos educadores e de todo coletivo da instituição
(KRAMER, 1999).
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.

[...] é desafio e propósito do Currículo Integrador, comprometido com a qualidade social da
educação, considerar a diversidade que compõe as infâncias que habitam a cidade e se
contrapor às desigualdades (étnicas, raciais,
etárias, de gênero, econômicas, geográficas,
religiosas) que condicionam a vida de bebês e
crianças (SÃO PAULO, 2015, p. 13).
O currículo da infância é repleto de especificidades, haja vista que é voltado para bebês
e crianças de 0 a 12 anos. Essa faixa etária
é caracterizada, sobretudo, pela peculiaridade de estar e compreender o mundo de forma
imaginativa, estética e poética, nesse sentido,
a educação da infância precisa desconstruir e
romper com processos educativos com vistas
à fragmentação e hierarquização dos conhecimentos postos e restritos à lógica cartesiana,
que desconsideram que cada bebê e criança é
único, singular, com perspectivas distintas, assim como origem, etnia, classe social, religião,
contexto familiar e história de vida (SÃO PAULO, 2015).
No âmbito da educação, as concepções de
bebês e crianças como vir a ser, seres incapazes, indivíduos desprovidos de conhecimento
e cultura, fundamentam propostas curriculares
assistencialistas, compensatórias, preparatórias e adultocêntricas, nesse sentido, a desconstrução e desnaturalização dessas concepções
são desafios importantes para educadoras e
educadores da infância.
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.

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
É necessário que se encontrem interrogações
fruto da luta de pessoas envolvidas na educação
infantil, dos movimentos populares e das reivindi- nos percursos que as crianças fazem. Para tancações feministas, que levantavam questões so- to, é fundamental imergi-las em experiências e
bre a Pedagogia vinculada a Assistência Social. vivências complexas que justamente instigue
sua curiosidade. Nessas situações, é importan-
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te ressignificar as diferentes formas de interpre- pelas concepções equivocadas sobre o desentar, representar e simbolizar tais vivências, por volvimento humano compartimentado e hierarmeio do desenho, da expressão corporal, do quizado.
contato com diferentes materiais (BARBOSA,
2008, p. 37).
O currículo da infância é baseado no pressuposto de que a aprendizagem e desenvolDescolonizar o currículo e as relações de po- vimento ocorrem ao longo da vida e concebe
der etário que permeiam as práticas pedagó- bebês e crianças com potencialidades que se
gicas na educação infantil e transformar con- ampliam à proporção que estabelecem relacepções e práticas pedagógicas à luz de um ções e interações com o mundo que as cercurrículo pensado para a criança pressupõe cam, nesse sentido, a escola deve considerar
considerar bebês e crianças como sujeitos po- esses sujeitos de forma integrada, propondo
tentes, ativos, que interpretam e transformam experiências e vivências desafiadoras.
a realidade produzindo cultura. Essa maneira
de conceber os pequenos requer escuta das
Tais experiências, relevantes e contextualizavozes infantis. Escutá-los não está restrito tão das, vão ampliar as possibilidades de aprendisomente às manifestações verbais.
zagem e desenvolvimento levando em consideração as especificidades da infância como um
Esse conceito de escuta desafia o adulto momento único, dessa forma, as brincadeiras,
educador a compreender, interpretar e utili- as interações e os projetos realizados levando
zar as vozes infantis para avaliar e planejar as em consideração a escuta das manifestações
ações pedagógicas. As vozes infantis são com- infantis é o alicerce. O bebê e a criança são um
preendidas como toda e qualquer forma de ex- todo: corpo, mente, emoção, estética, contexto,
pressão e comunicação dos bebês e crianças história e identidade social.
com o mundo: olhares, balbucios, movimentos
e gestos, choro, brincadeiras, silêncios, verbaAs legislações e os documentos educaciolizações e outras tantas maneiras. O currículo nais que definem a Educação Infantil, entre
da infância indica que, educadores e educado- eles a Declaração dos Direitos das Crianças,
ras precisam conhecer bebês e crianças reais, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), a LDB
contrapondo práticas massificadas que des- (BRASIL, 1996), as DCNEI (BRASIL, 2010a),
consideram os contextos.
o Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015a), e os Indicadores
Na educação de bebês e crianças, a sala e de Qualidade da Educação Infantil Paulistana
o parque, assim como os demais espaços e (SÃO PAULO, 2016a), provocaram o redimeno território, são considerados como espaços sionamento do papel da escola, dos bebês,
ricos de pesquisa. Por esse motivo, devem ser das crianças e dos adultos. Eles indicam a ne“recheados” de artefatos, materiais, brinque- cessária recriação da Educação Infantil e reindos para as crianças interagirem. Ambas as venção de seus procedimentos pedagógicos,
escolas precisam se organizar como espaços isto é, outra concepção de crianças de zero a
acolhedores para as crianças e procurar mate- seis anos comprometida com a vida atual delas
rializar os direitos da infância. Para isso, é inte- em relação aos princípios apresentados. Para
ressante que os espaços sejam pensados para isso, é preciso muita atenção na definição dos
as crianças e permanentemente reconstruídos caminhos educativos para essa escola, pois há
a partir do interesse delas. (SÃO PAULO, 2019, muitos percursos possível (SÃO PAULO, 2019,
p. 156)
p. 22).
Quando a criança de 05 ou 06 anos chega
ao Ensino Fundamental é bombardeada com
as disciplinas, tempos e espaços rígidos, muito
diferentes das organizações das Instituições de
educação infantil. Esse fato se dá sobretudo

Nessa perspectiva, as áreas do conhecimento não são excluídas, mas, o currículo é aberto,
globalizado e flexível, assim, compartimentar a
educação de bebês e crianças significa desconsiderar a integralidade das mesmas, caindo
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sobre o abismo da mecanização, massificação
Essa forma de conceber a aprendizagem e
e transmissão de conteúdos aos indivíduos.
desenvolvimento de bebês e crianças é fundamentada pela teoria da Zona de DesenNenhuma etapa, portanto, do percurso de be- volvimento Proximal de Vygotsky (1998): o
bês e crianças pela Educação Básica, deverá desenvolvimento não se dá pela simples e esser considerada como preparatória para etapa pontânea maturação biológica; é necessário
seguinte. O tempo presente da vida dos bebês que o indivíduo interaja com meio, com a cule crianças, suas histórias, seus contextos, en- tura e com outros indivíduos capazes de ajufim, as características específicas de cada um dá-los a potencializar aquilo que já sabem e
deles devem ser instrumentos de planejamento ampliar seu conhecimento.
e materialização curricular. A antecipação de
etapas vai à contramão da humanização das
O papel do educador e das instituições de
relações e desconsidera o direito da vivência educação infantil não é tão somente transmida infância.
tir conhecimento compartimentado nas disciplinas e conteúdos escolares, mas sim, deDurante o percurso na Educação Básica, be- sempenhar a função de participar e fomentar
bês e crianças precisam ser respeitados de de maneira única e decisiva a constituição da
forma que possam se apropriar a seu tempo identidade de cada bebê e criança, haja vista
da cultura e dos conhecimentos socialmente que eles chegam cada vez mais cedo para seconstruídos. Essa apropriação só ocorre de for- rem cuidados e educados nas instituições coma qualitativa se cada bebê e criança tiverem letivas de educação infantil.
oportunidades de vivenciarem e experimentarem situações de aprendizagem de forma ativa
Cada indivíduo precisa ter a oportunidade de
e contextualizada, nesse sentido, o educador ser protagonista em seu processo de conheatua como par mais avançado e mediador, pla- cimento e desenvolvimento. Dessa forma, as
nejando ações considerando as necessidades instituições de educação infantil precisam estareais de bebês e crianças como sujeitos con- belecer com os bebês e as crianças relações
cretos.
que possibilitem este protagonismo. O protagonismo do educador também deve ser conDe acordo com Ostetto (2017) as instituições siderado para qualificar todo este processo. É
de educação infantil devem considerar o es- imprescindível que educadores e educadoras
paço como educador e até mesmo como um compreendam como os bebês e as crianças
componente curricular, neste sentido é preciso aprendem. Essa concepção vai orientar o plapensar em materiais apropriados e práticas pe- nejamento das ações pedagógicas e a materiadagógicas que promovam a identidade pesso- lização do protagonismo dos bebês e crianças
al e o desenvolvimento de competências que como sujeitos do currículo.
contribuem para o crescimento das crianças
em todos os seus aspectos.
A aprendizagem é uma construção singular
do indivíduo/sujeito mediada pelas interações
[...] a educação da criança pequena, isto é, que ele estabelece com o meio e com outros
a Educação Infantil, não é uma escola como indivíduos. Dessa forma, quanto mais significaas outras. A educação infantil se caracteriza tivas as experiências vivenciadas pelos bebês
por um duplo compromisso: educar - que não e pelas crianças nas instituições, maior será
é a mesma coisa que ensinar! – e cuidar. O a possibilidade do sucesso desse processo.
mais importante de tudo na Educação Infantil Nessa perspectiva, educadores e educadoras
é a criança: ela é o centro, ela é nossa razão têm grande responsabilidade ao escolherem
de existir, e é nossa responsabilidade assegu- atuar no campo da educação, sobretudo, da
rar seu bem estar físico e psíquico (OSTETTO, educação infantil.
2017 apud COLINVAUX, 2011, p.13).
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AS BRINCADEIRAS COMO PROCESSO
EDUCATIVO
Segundo estudos, por muito tempo, a compreensão sobre como os bebês e as crianças
aprendem e se desenvolvem foi equivocada:
acreditava-se que esse processo complexo se
dava a partir da repetição, também, vale relembrar que o fator biológico era determinante.
Recentes pesquisas provam que os bebês e as
crianças aprendem por meio da interação com
as pessoas e com o meio. Nessa perspectiva,
o desenvolvimento biológico é sim importante,
mas não é determinante para a aprendizagem
e desenvolvimento. O processo de aprendizagem é amplo e complexo e é permeado pelo
desenvolvimento biológico, sobretudo pelas interações do sujeito com outros indivíduos, com
espaços, objetos e materiais e com a cultura:
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).
Os bebês e as crianças precisam ser reconhecidos para além das características biológicas;
é urgente serem compreendidos nos contextos
das interações com o mundo. A aprendizagem
e o desenvolvimento ocorrem no momento em
que vivenciam experiências e vivências significativas, as quais não ocorrem igualmente em
todos os indivíduos, haja vista que cada bebê
e criança têm uma história única, uma família,
uma cultura, uma religião, etnia, condição socioeconômicas, portanto, o processo é permeado
por todas essas variáveis (SÃO PAULO, 2019).

As instituições de Educação Infantil precisam
levar em conta todas essas variáveis para o
planejamento das ações pedagógicas, nesse
sentido, a escuta das vozes infantis é uma ferramenta fundamental. Só será possível concretizar o currículo se a escuta for utilizada como
principal instrumento, se adultos/educadores
são capazes de compreender e legitimar as
expectativas e posicionamento dos bebês e
das crianças diante do cotidiano vivido, e se
o adulto consegue avaliar sua prática a partir das reações/comportamentos dos bebês e
das crianças. Isso não significa que os pequeninos não precisem de uma liderança:
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)
Os bebês e as crianças precisam sim de um
par mais avançado que os ajudem a conhecer
o mundo e agir sobre ele de forma ética e cidadã, porém, se eles não aprenderem a se posicionar, se não aprenderem e escutar o outro, se
não aprenderem sobre o respeito, sobre ética,
como serão sujeitos críticos e transformadores
da realidade. As pessoas aprendem entrando
em contato com objeto de conhecimento mediados pelas relações com outros indivíduos
SÃO PAULO, 2019).
Sabemos que os bebês e crianças se desenvolvem e aprendem interagindo com os espaços, com a cultura, sobretudo, com outros
bebês e crianças e com os adultos. Nesse sentido, as relações humanas concretizam e intervém de maneira decisiva nesse processo. Na
Educação Infantil, há uma série de atividades
programadas para estimular a aquisição dos
conhecimentos e das habilidades necessários
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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 (SÃO PAULO, 2019, p. 93)

social são constituídos com a ação coletiva
das crianças.

Os professores, embora tenham sim um papel
fundamental no desenvolvimento dos bebês e
das crianças, não podem substituí-los em suas
vivências e experiências, assim, precisam assumir a responsabilidade e a intencionalidade
de se colocarem como mediadores fomentando e criando possibilidades para que as experiências sejam ricas, envolventes, instigando as
descobertas, a formulação de hipóteses, danSegundo Brougère (2002) Froebel trouxe do exemplo de ética e respeito aos direitos huuma importante contribuição quando aponta manos, escutando, interpretando e legitimando
que a originalidade está no vínculo que ele as vozes infantis (SÃO PAULO, 2019).
estabelece entre suas teses sobre o papel do
jogo na primeira infância e a concepção de um
De acordo com Barbosa (2008) a aprendimaterial estimulante, específico, manipulável e zagem significativa depende do sentido que
simbólico. A exploração do material em si que se dá no decorrer da atividade, considerando
se torna uma ação educativa e não o material, o contexto histórico e cultural, pois é na vida
o material por si só não exerce sobre a crian- e nas relações sociais que os indivíduos adça nenhuma ação educativa, seu efeito depen- quirem as referências necessárias para as dede da ação e iniciativa da criança em explorar mandas da sociedade e da cultura instituída
suas potencialidades:
em tais relações. A convivência e a troca de
experiências com os adultos e com as outras
O brinquedo faz com que a criança pense e crianças, geram conflitos e debates que geram
desenvolva suas capacidades criadoras. Com privilegiadas fontes de aprendizagem:
seus amigos, estabelece contatos sociais,
ampliando seu campo de atuação, vivencian[...] a escola deve sair da sua função de
do atitudes diferentes e avaliando suas possi- transmissora de conhecimentos a serem acubilidades como participante de um grupo. O mulados para assumir a capacidade de atuar
brinquedo tem importância decisiva no desen- e organizar os conhecimentos em função das
volvimento, contribuindo positivamente para re- questões que se levantem. [...] passou-se de
alização de cada criança (SAMPAIO, 1984, p. uma concepção segundo a qual as crianças
17).
eram vistas como seres em falta, incompletos,
para uma concepção das crianças como proDe acordo com as orientações do Currículo tagonistas do seu desenvolvimento, realizado
da Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019) no por meio de uma interlocução ativa com seus
brincar, as crianças expressam e comunicam pares (BARBOSA, 2008, p. 28).
suas experiências, reelaboram-nas, reconhecendo-se como sujeitos pertencentes a deterA brincadeira, dentro do contexto educaciominado grupo social e a um contexto cultural. nal, precisa ser orientada, para que a mesma
Por meio das brincadeiras, aprendem sobre si possa cumprir sua função lúdica e ao mesmo
mesmas, sobre os homens e as mulheres e as tempo, sua função como componente facilitasuas relações com o mundo, sobre os objetos dor para o processo de ensino e aprendizagem,
e os significados culturais do meio em que vi- na educação infantil, em que as crianças ainda
vem. Nesse sentido, brincar é uma experiência não percebe a brincadeira como processo pepor meio da qual os valores, os conhecimen- dagógico. Para as crianças maiores as brincatos, as habilidades e as formas de participação deiras já são compreendidas, como subsídios
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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 (SÃO PAULO, 2019).
As relações humanizadas são estruturantes
na concretização de um currículo da infância
porque parte do princípio de que todos os sujeitos envolvidos no processo são igualmente
importantes, podem e devem ser escutados,
podem e devem opinar, debater e discutir,
cada um ao seu modo. Isso significa que os
processos formativos dentro das Unidades de
Educação Infantil precisam fomentar as reflexões sobre a pedagogia da infância e sobre a
pedagogia da escuta, de forma a transformar
concepções equivocadas pautadas na transmissão de conteúdos e no adultocentrismo
(SÃO PAULO, 2019).
As Unidades precisam se responsabilizar e
materializar contextos educativos democráticos, éticos e que respeitem e valorizem as
culturas da infância, sobretudo, que de fato
ajudem bebês e crianças e criarem uma identidade pessoal e social significativa e protagonista:

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. A criança, ao brincar, experimentar
diferentes sensações, o brincar pode ser livre,
sem direcionamento ou orientação, neste tipo
de brincadeira a criança assume papéis 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 (BRANDÃO, 2011).
No contexto do Currículo da Educação Infantil, é preciso compreender que bebês e
crianças se expressam e vivenciam experiências utilizando-se de diferentes linguagens As
linguagens infantis compreendem as maneiras
que os bebês e as crianças utilizam para se
expressar, para demonstrar como veem o mundo. Possibilitar vivências e experiências com as
múltiplas linguagens infantis significa planejar e
propor aos bebês e crianças possibilidades de
expressão, criação e vivências com a literatura, com a cultura, com os desenhos, as pinturas, colagens, modelagens, movimento, dança,
esculturas, investigação, jogos, brincadeiras e
tantas outras (BRANDÃO, 2011).

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 inDiante de tantas possibilidades, destacamos
fantil e devem estar presentes na educação de o brincar, haja vista que é por meio das brincrianças pequenas (BRANDÃO, 2011, p. 54). cadeiras que as crianças se relacionam com o
mundo. As brincadeiras, quanto mais enriqueSegundo Brandão (2011) cenas semelhantes cidas, mais contribuem com a qualificação do
podem ser assistidas em diferentes lugares, repertório de vida dos pequenos os ajudando a
como nas casas das crianças. Reconhecemos compreender o mundo, seus significados, suas
muitas vezes como os professores das crianças implicações por meio da reprodução interprelidam com ela na escola quando assistimos a tativa.
cena em que brincam de escolinha imitando
os professores. Avaliamos também como os
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação pública e de qualidade é direito de todos e essa educação inicia-se na Educação
Infantil, que é a primeira etapa da Educação Básica. Considerando todas as diretrizes nacionais,
estaduais e municipais para a Educação Infantil, as unidades educacionais devem se configurar
em espaços de convivência, de aprendizagens e de experiências significativas. Os educadores
devem refletir e problematizar as suas práticas no sentido de compreenderem e construírem uma
escola que seja espaço social de aprendizagem significativa.
O currículo especialmente pensado para a infância dá um novo sentido às infâncias vividas nas
Instituições de Educação Infantil e um novo sentido no processo educativo. Isso requer esforços
por parte dos adultos educadores de forma que se tenha um olhar crítico sobre a pedagogia
transmissiva, preparatória e adultocêntrica, que traz bebês e crianças como seres incompletos
e incapazes.
A escola pública de qualidade, no pressuposto da Qualidade Social em Educação, na busca
pelas equidades e igualdades de direitos para todos, prevê em seus Projetos Políticos Pedagógicas práticas inclusivas. Essas práticas não são apenas aquelas voltadas aos bebês e as crianças com deficiência e altas habilidades. A inclusão ocorre na garantia de acolher os bebês, as
crianças e os familiares em suas especificidades.
Respeitando as infâncias e o modo como elas podem ser vividas no Currículo da Cidade, é
que as ações pedagógicas atingem seus objetivos nessa temática. O desenvolvimento humano
global é compromisso no currículo para a Educação Integral que abrange todos os aspectos dos
processos de ensino-desenvolvimento e aprendizagem dos bebês e das crianças.
Essa nova forma de conceber o currículo e a infância reconhece que bebês e crianças são
capazes de interpretar o mundo adulto a sua maneira, aprendendo sobre a vida, sobre o mundo,
produzindo cultura, aprendendo e se desenvolvendo. Entretanto, é urgente que educadoras e
educadores escutem as vozes infantis num processo dialógico, horizontal, e, portanto, democrático. A escuta é um instrumento transformador, haja vista que quando utilizada para avaliar e
planejar o cotidiano garante o protagonismo infantil.
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A PIRÂMIDE ALIMENTAR COMO
REFERENCIAL DE SAÚDE
RESUMO: Este artigo científico por meio de revisão literária, artigos, revistas, teses e sites tem
por objetivo demonstrar a importância dos alimentos distribuídos em oito grupos (cereais,
frutas, vegetais, leguminosas, leite, carnes, gorduras e açúcares), este grupo pertence a  pirâmide alimentar que foi desenvolvida para ensinar uma alimentação saudável a indivíduos
e populações, mostrará a relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental do
indivíduo.No decorrer dos capítulos falaremos de nutrição atividade que estuda a fundo as
propriedades dos alimentos e busca soluções para promover a saúde a partir da alimentação.
Falaremos qualidade de vida que significa ter saúde e para isso trataremos da alimentação que
é um processo de ingestão de alimentos capazes de fornecer ao nosso organismo nutriente
para o seu desenvolvimento e ainda a importância das atividades físicas para  ter uma vida
saudável.O tema se faz relevante pois alimentação saudável e de qualidade contribui para
promoção do crescimento, desenvolvimento, saúde, aprendizagem e rendimento no ambiente escolar. Comprovamos por meio de pesquisa bibliográfica conforme as ideias de Amaral,
Sá, Monteiro, Singer entre outros que a alimentação saudável contribui para a qualidade de
vida e aprendizagem. Nossa pesquisa quer que a sociedade entenda que essa evolução industrial contribuiu muito para os hábitos errados na alimentação. Na última década os indivíduos
vêm perdendo nutrientes e ganhando açúcar, gordura e sódio e ainda tendo uma vida muito
sedentária.

Palavras-chave: Bem-Estar; Alimento; Qualidade de Vida.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo científico por meio de revisão literária, artigos, revistas, teses e sites tem por
objetivo demonstrar a importância dos alimentos. A história da alimentação vem desde
a pré-história que o homem caçava, colhia raízes para o sustento, mas com a escassez
dos recursos naturais o ser humano precisou se esforçar mais para alimentar-se onde começou
a aprender conservar os alimentos para durar mais. A evolução tecnológica, científica, urbanização a industrialização e a automação foram tornando os alimentos mais variados e disponíveis.
Para comprovar a hipótese utilizaremos pesquisa com base bibliográfica de abordagem descritiva, exploratória, documental com os autores que falam sobre nutrição, pirâmide alimentar e
vida saudável. Mostraremos que para ter uma qualidade de vida saudável necessitamos ter uma
alimentação balanceada baseada na pirâmide alimentar.
Demonstraremos também a importância de praticar atividades físicas, deixar de lado um pouco a televisão, celular, computadores saindo assim de uma vida sedentária. Utilizaremos a pirâmide alimentar são instrumentos, sob a forma gráfica, que visa orientar as pessoas para uma
dieta mais saudável. Na base da pirâmide, encontramos os alimentos ricos em carboidratos
como massas, pães, cereais e arroz. Ela será um referencial para uma alimentação saudável. E
as atividades físicas uma contribuição para a melhoria da qualidade de vida.
Esta pesquisa que como aportes os trabalhos de Borges (2015); Sá (1989) ,Gouveia (1999),
Monteiro(2004), e Santos (2020) que abordam as temáticas discutida neste artigo.
Escolhemos trabalhar com o tema por acreditar que a alimentação adequada e a prática de
exercícios físicos vindo de um trabalho desenvolvido entre família e escola previne doenças, desenvolve a inteligência, e combate a obesidade.
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A PIRÂMIDE ALIMENTAR E SEUS
BENEFÍCIOS

Sá (1989), afirma que o rendimento escolar
da criança é diretamente ligado à sua alimentação. Crianças mal nutridas, em sua grande
maioria, são desatentas e indispostas. É na
idade escolar que o indivíduo se encontra em
fase de crescimento e desenvolvimento, sendo
assim, suas necessidades nutricionais maiores.

Segundo a enciclopédia Wikipédia qualidade
de vida é uma expressão que se refere às condições de vida do homem, em vários âmbitos,
nomeadamente, o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, relacionamentos sociais,
Uma boa alimentação é aquela que mantém
como família e amigos e também saúde, educação e outros aspetos que influenciam a vida o organismo em estado de saúde, ou seja, com
osso e dentes fortes, peso e estatura de acorhumana.
do com o biótipo do indivíduo, boa disposição,
Carvalho (2005) garantir uma boa qualidade resistência às enfermidades, vontade de trabade vida no futuro, devemos começar já a pre- lhar e divertir se, para isso se faz necessária
ocuparmo-nos com a manutenção de hábitos uma dieta balanceada que contenha variados
saudáveis, a saber: cuidar do corpo, uma ali- nutrientes com múltiplas funções ( MONTEIRO
mentação equilibrada, exercício físico, relações e COSTA, 2004).
saudáveis, ter tempo para realizar atividades
de lazer e vários outros hábitos que propiciem
Para os autores (2004), a pirâmide alimentar
à pessoa bem-estar e qualidade de vida.
é um esquema gráfico que indica os alimentos
que devem ser inseridos na alimentação diá“Qualidade de vida é noção humana relacio- ria e em quais proporções. Nesse esquema,
nada ao grau de satisfação encontrado na vida carboidratos como pães, arroz, massas, batata
familiar, amorosa, social e ambiental e à pró- e mandioca estavam na base da pirâmide, ou
pria existência. É uma síntese cultural de todos seja, esses eram os alimentos considerados
os elementos que determinada sociedade con- essenciais na alimentação diária. Frutas, verdusidera como seu padrão de conforto e bem-es- ras e legumes ocupavam o segundo lugar da
tar e nesse sentido é uma construção social” pirâmide. Em terceiro, leite e seus derivados,
(CARVALHO, 2005, p. 5).
carnes e ovos. Por último, os alimentos que deveríamos consumir em menor quantidade eram
Gouveia (1999) a educação para a saúde
doces e açúcares, óleos e demais gorduras.
deve se iniciar nas idades da pré-escola (Educação Infantil) e escolar (Ensino Fundamental)
Phillip (2003) a pirâmide alimentar foi desendevido a sua maior receptividade e capacidade
volvida para ensinar alimentação saudável a inde adoção de novos hábitos e, ainda, porque
divíduos e populações, com base nos conceias crianças se tornam excelentes mensageiras
tos da pirâmide foram lançados vários modelos
e ativistas de suas famílias e comunidades .
por diferentes instituições, cada uma com um
Gouveia (1999) quando o organismo recebe propósito.
as quantidades ideais dos nutrientes e vitamiMonteiro (2004) a pirâmide antiga dividida
nas que precisa, a sua saúde fica equilibrada
e, consequentemente, a sua qualidade de vida em oito grupos que se localizavam entre quatro
andares visava que o principal alimento a ser
melhora.
consumido deveria ser os carboidratos, seguiBorges (2015), esclarece que a adolescên- do pelas frutas e hortaliças, em sequência leite
cia é um período da vida que se caracteriza e derivados, junto com carnes e leguminosas.
por grandes mudanças físicas, psicológicas e No topo da pirâmide, os alimentos que devecomportamentais e, principalmente, as de ori- riam ser raramente ingeridos: doces e gorduras e alimentos com alto índice de proteínas.
gem alimentar.
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Monteiro (2004) a pirâmide alimentar nova é
também conhecida como pirâmide funcional,
baseada em alimentos saudáveis, ou seja, sua
dieta tem como objetivo a ingestão de vitaminas, sais minerais, fibras e etc, que atuam no
bom funcionamento de todo o organismo.

e os azeites e, ainda, queijos e frutos secos
(amêndoas e uvas-passa, por exemplo). Carne
de vaca, no máximo a cada 15 dias. Diariamente a Dieta Mediterrânea inclui muito peixe,
frango, coelho, frutas e uma taça de vinho durante as refeições.

A formação de hábitos alimentares saudáveis
é um processo que se inicia desde o nascimento, com as práticas alimentares introduzidas
nos primeiros anos de vida pelos pais, primeiros responsáveis pela formação dos mesmos
(AMARAL, 2008, p. 01).

Pirâmide Funcional; a base da pirâmide consiste em exercícios diários e controle de peso.
consumo de laticínios, por sua composição ser
rica em gorduras saturadas e o cálcio presente
não apresentar boa disponibilidade.

A alimentação exerce grande influência sobre cada pessoa, principalmente sobre a sua
saúde, sua capacidade de trabalhar, estudar,
divertir-se, sua aparência e sua longevidade.
A nutrição é um dos fatores comportamentais
mais importantes que afetam o estado de saúde de um indivíduo ou de uma nação (SALGADO, 2004, p 26).

AS PIRÂMIDES MAIS CONHECIDAS
SÃO AS:
Pirâmide Norte-americana; reduzir o consumo de gorduras e óleos e incluir de 6 a 11
porções diárias de alimentos ricos em carboidratos complexos (pães, cereais, massas, etc).
Pirâmide Funcional; a base da pirâmide consiste em exercícios diários e controle de peso.
consumo de laticínios, por sua composição ser
rica em gorduras saturadas e o cálcio presente
não apresentar boa disponibilidade.

PIRÂMIDE FUNCIONAL
Dieta Mediterrânea; é baseada no consumo
de alimentos frescos e naturais como azeite,
frutas, legumes, cereais, leite e queijo, sendo necessário evitar produtos industrializados
como salsicha, comida congelada e bolos em
pó.
Inclui berinjelas, pimentões, brócolis, repolhos, tomates, feijões frescos e secos como
grão-de-bico, lentilhas e ervilhas. Também são
relevantes raízes como batatas, as azeitonas

PIRÂMIDE FUNCIONAL
Dieta Mediterrânea; é baseada no consumo
de alimentos frescos e naturais como azeite,
frutas, legumes, cereais, leite e queijo, sendo necessário evitar produtos industrializados
como salsicha, comida congelada e bolos em
pó.
Inclui berinjelas, pimentões, brócolis, repolhos, tomates, feijões frescos e secos como
grão-de-bico, lentilhas e ervilhas. Também são
relevantes raízes como batatas, as azeitonas
e os azeites e, ainda, queijos e frutos secos
(amêndoas e uvas-passa, por exemplo). Carne
de vaca, no máximo a cada 15 dias. Diariamente a Dieta Mediterrânea inclui muito peixe,
frango, coelho, frutas e uma taça de vinho durante as refeições.

NOVA PIRÂMIDE ALIMENTAR OU
PIRÂMIDE DE HARVARD
Pirâmide Brasileira Alimentar é uma ferramenta
utilizada para orientar e ajudar a população brasileira na escolha e seleção dos grupos de alimentos. Santos (2020) a nova pirâmide brasileira composta por carboidratos como pães, arroz,
massas, batata e mandioca estavam na base da
pirâmide, ou seja, esses eram os alimentos considerados essenciais na alimentação diária. Frutas,
verduras e legumes ocupavam o segundo lugar
da pirâmide. Em terceiro, leite e seus derivados,
carnes e ovos. Por último, os alimentos que deveríamos consumir em menor quantidade eram
doces e açúcares, óleos e demais gorduras.
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evolução tecnológica, científica, urbanização a
industrialização e a automação foram tornando
A principal função da pirâmide é orientar que os alimentos mais variados e disponíveis. Com
os indivíduos necessitam de todos os nutrien- toda esta modernidade e industrialização surge
também a dificuldade de uma alimentação
tes para que tenha qualidade de vida. Cada
saudável.
grupo de alimentos é fonte de nutrientes específicos e essenciais a uma boa manutenção do
A Lei n°13.666 de 16 de maio de 2018, alorganismo.
tera o art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da

PIRÂMIDE BRASILEIRA ALIMENTAR

FAMÍLIA E ESCOLA A CONTRIBUIÇÃO
PARA UMA ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E A PRÁTICA DE
ATIVIDADES FÍSICAS
Quando falamos em vida saudável se faz necessário o envolvimento da família e da escola. A educação alimentar e as boas práticas
alimentares favorecem no conhecimento do
educando e possibilita a qualidade de vida. Segundo Ribeiro e Silva (2013) criança deve ter
uma alimentação balanceada e controlada na
escola e em casa, facilitando ainda mais seu
aprendizado, 13 capacidade física, atenção,
memória, concentração, energia necessária
para trabalhar o cérebro.

Educação Nacional (LDB Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996). A mudança inclui a
educação alimentar e nutricional entre os temas transversais que terão que ser abordados
no ensino básico.
Os temas transversais no aspecto saúde
contempla qualidade do ar que respiramos, no
consumismo desenfreado e na miséria, na degradação social e na desnutrição, entre outros
aspectos. Cabe à escola formar cidadãos para
uma vida saudável, capazes de valorizar a saúde, discernir e participar de decisões relativas
à saúde individual e coletiva, (PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao
elencar os temas transversais, elegeram critéDesde os primeiros meses de vida existe a rios para defini-los e escolhê-los:
necessidade de uma preocupação com a ali− Urgência social: abrange questões graves,
mentação. Até os seis meses de vida a alimentação da criança deverá será a amamentação. que se apresentem como obstáculos para a
Ela supre toda necessidade de criança. a influ- concretização da plenitude da cidadania, deteência da família na alimentação da criança vem riorando sua qualidade de vida. − Abrangência
desde a vida intra uterina, pois nesse período nacional: contempla questões que, em maior
a criança recebe pelo cordão umbilical os nu- ou menor medida, e mesmo de formas diversas, são pertinentes a todo o país.
trientes ingeridos pela mãe.
− A possibilidade de ensino e aprendizagem
no Ensino Fundamental: esse critério norteou
a escolha de temas ao alcance da aprendizagem nessa etapa da escolaridade, em especial
no que se refere à Educação para a Saúde,
Educação Ambiental e Orientação Sexual, já
desenvolvidas em muitas escolas. Justifica a
importância da Educação Alimentar, sendo que
A história da alimentação vem desde a pré- as atividades podem ser desenvolvidas me-história que homem caçava, colhia raízes para diante recursos lúdicos, teóricos, práticos e de
o sustento, mas com a escassez dos recursos pesquisa (pesquisa, ação e reflexão).
naturais o ser humano precisou se esforçar
mais para alimentar-se onde começou a aprender conservar os alimentos para durar mais. A

O corpo saudável requer certa quantidade de
gordura para funcionar adequadamente, precisamos dar bons exemplos às crianças com relação à alimentação. Se os pais tem costume
de comer lanches, pular refeições, trocar frutas
por doce à criança crescerá fazendo a mesma
coisa.
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− Favorecer a compreensão da realidade e
a participação social: os temas eleitos em seu
conjunto devem possibilitar uma visão ampla e
consistente da realidade brasileira e sua inserção no mundo, além de desenvolver um trabalho educativo que possibilite uma participação
dos alunos. A Educação Alimentar deverá envolver a comunidade escolar (educandos, pais,
educadores, equipe diretiva, nutricionista, conselho, etc.), sendo este um tema estratégico,
pois engloba a saúde das pessoas. A Educação Alimentar é um tema relevante a ser discutido em qualquer disciplina ou série e com
todas as faixas etárias, favorecendo o ensino e
pesquisa interdisciplinar.
Os temas transversais trazem a possibilidade de flexibilização para uma aprendizagem
significativa. A nova norma altera a chamada
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional). Desde 2014, os currículos escolares devem incluir conteúdos relacionados aos
direitos humanos, à prevenção de violência
contra crianças e adolescentes, à história e
cultura afro-brasileira e indígena, entre outras
temáticas.
Este projeto é de grande importância pois
tem objetivo demonstrar a importância dos alimentos distribuídos em oito grupos (cereais,
frutas, vegetais, leguminosas, leite, carnes, gorduras e açúcares), ensinar uma alimentação
saudável a indivíduos e populações, a relação
direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico
e mental do indivíduo, alinhada com exercícios
para que as crianças crescem com saúde e
longe da obesidade.

Por este motivo se faz necessário introduzir
exercícios físicos na vida das crianças. Benefícios que a prática de atividade física podem
proporcionar pois segundo Glaner (2003) “A
prática regular de atividade física é fundamental para minimizar o risco de incubação e desenvolvimento precoce de doenças crônico
degenerativas, consequentemente possibilitando uma longevidade com maior qualidade de
vida”.

BENEFÍCIOS COM A PRÁTICA DE
ATIVIDADES FÍSICAS
• Melhora a funcionalidade do organismo e
todos os seus sistemas;
• Diminuição do risco de morte prematura;
• Redução dos níveis de colesterol, triglicerídeos, glicose, etc.;
• Melhora a condição e a funcionalidade
cardíaca e respiratória;
• Melhora a mobilidade articular e a força
muscular;
• Auxilia na manutenção do peso, dos níveis
de gordura corporal e de massa magra;
• Auxilia na prevenção de patologias como
câncer, Alzheimer, Parkinson e outras patologias incapacitantes;
• Melhora a sensação de prazer e bem-estar, sendo um grande aliado nos tratamentos de ordem psicológica;
• Proporciona alívio de tensão muscular; diminuição das dores no corpo
decorrentes do estresse ou desuso;
Fonte: infoescola.com/saúde/sedentarismo/

As consequências das mudanças nos hábiO ensino da Educação Física deve ser funtos alimentares dos brasileiros podem ser percebidas em um levantamento realizado pelo damentado nas concepções de corpo e moInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística vimento. Da mesma forma, tais concepções
(IBGE) no ano de 2014.
devem se voltar ao lazer, à expressão de sentimentos e às emoções, sem se esquecer da
O estudo aponta que 15% das crianças entre promoção, recuperação e manutenção da saú5 e 9 anos apresentam um quadro de obesida- de. Trata-se, então, de localizar em cada uma
de. E uma em cada três não chegaram ao nível dessas manifestações (jogo, esporte, dança,
de obesidade, mas estão com o peso acima ginástica e luta) seus benefícios fisiológicos e
do recomendado pela Organização Mundial de psicológicos e suas possibilidades de utilizaSaúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde.
ção como instrumentos de comunicação, expressão, e cultura. Sendo assim, é primordial
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que a escola garanta o acesso dos alunos às
práticas da cultura corporal, contribuindo para
a construção de um estilo pessoal de exercê-las, oferecendo a eles instrumentos para que
sejam capazes de apreciá-las criticamente
(LDB, 1996).

Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) é compromisso das três esferas de governo – federal, estadual e municipal – e os
recursos repassados pelo governo federal são
complementares às contrapartidas dos demais
níveis.

Vieira; Priore e Fisberg (2002) destacam
que paralelamente à boa nutrição, a adequada atividade física deve ser reconhecida como
elemento de grande importância para o crescimento e desenvolvimento normal durante a
adolescência, bem como para diminuição dos
riscos de futuras doenças.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), instituído em 1955, apresenta benefícios a milhares de alunos ao longo de todos
estes anos de existência. Na escola é de extrema importância às interações e atuação do nutricionista e os profissionais da educação, para
elucidar a prática da alimentação saudável, a
partir do PNAE, com vistas a suprir as necessidades nutricionais diárias, e formação de hábitos alimentares saudáveis, de acordo com a
realidade social vivenciada (ALMEIDA, 2014).
Segundo o Ministério da Educação (BRASIL,
2012) o PNAE também contribui para o crescimento, o desenvolvimento biopsicossocial e a
aprendizagem dos alunos.

Mauro Fisberg é nutrólogo especialista em
nutrição na infância e adolescência ele diz é
preciso destacar o papel fundamental dos pais
nesse processo. São eles que poderão monitorar o tempo que as crianças passam na frente
da TV, definir o que é oferecido como lanche na
escola, a prática de atividade física, entre outras atitudes, sempre com o objetivo de orientar
escolhas mais saudáveis.

O ambiente escolar estabelece um espaço
privilegiado de ações educativas sobre alimentação e nutrição e consequentemente influencia de forma positiva na formação de hábitos
alimentares saudáveis, promovendo independência para as escolhas mais saudáveis. O
PNAE não pode se limitar ao simples abastecimento de refeições para suprir as necessidades nutricionais dos escolares, ele tem como
competência promover a saúde e a construção
de hábitos alimentares saudáveis, por ações
de EAN que integra a prática curricular (BRASIL, 2015; ZANCUL, 2007).

Bracco (2008) afirma que a inatividade física na infância e adolescência está se tornando
um grave problema de saúde pública em função da sua associação com obesidade na infância e piores níveis de saúde na idade adulta.
Segundo Franques (2007, p.1):
a escola deve ser trabalhada no sentido educacional e vivencial, pois depois da família é a
grande “formadora” na vida da criança e onde
geralmente ela passa a maior parte de seu dia.
O papel da escola na prevenção e combate a
obesidade é fundamental. A ela é dada a oportunidade de colocar a criança frente a uma reeTéo e Sabedot (2010), o PNAE contribui para
ducação alimentar, atividades físicas e mudan- o desenvolvimento sustentável, fortalece a agriças comportamentais, em ambiente otimista cultura familiar, gera renda e mobilização so(FRANQUES, 2007, p. 2007, p. 1).
cial, promove a 17 conscientização para a prática da alimentação saudável, aumenta o nível
Pietruszynski (2010, p.226) diz que “na es- de conhecimento do aluno sobre a importância
cola, o conhecimento pode ser partilhado entre da ingestão dos alimentos saudáveis. Vale resos professores, merendeiras, alunos, pais, en- saltar que os alimentos utilizados no contexto
fim, toda a equipe pedagógica e demais profis- escolar nos cardápios permitem abordagens
sionais atuantes na escola”.
sobre alimentação relacionadas às tradições
do local, conforme a aquisição de produtos da
agricultura (BRASIL, 2015).
108

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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.
Principais procedimentos de análise foram utilizados para verificação e comprovação da hipótese verificação que podemos proporcionar desde a infância boa alimentação e prática de
exercícios para uma vida saudável.
A Associação Mundial da Saúde alega que 32,5 das crianças com menos de dois anos consomem refrigerantes e adoçados, cinco ou mais vezes por dia. Louise Cominato do Ambulatório
de obesidade diz que a sociedade hoje com uma vida muito dinâmica os pais não tem tempo
de cozinhar e optam por lanches e industrializados. Faz necessário um monitoramento por parte
da família utilizando uma das diversas pirâmides alimentares e ensinando desde cedo a criança
alimentar se corretamente.
A escola por meio dos temas transversais parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais dará
continuidade a esta tarefa. A Escola vem hoje trabalhando também um cardápio balanceado e
tudo isso entrelaçado com as aulas de educação física e outras atividades oferecidas pelas
família proporcionará uma qualidade de vida adequada aos indivíduos desde muito cedo.
As análises nos levaram a ir ao encontro do pensamento de Varella e Jardim (2009), salientam que o ambiente em que as pessoas são inseridas e as relações sociais que os rodeiam,
influenciam ao estímulo ou repulsa ao sedentarismo, e também o desenvolvimento de hábitos
alimentares saudáveis ou nocivos.
A escola é a porta de entrada para encorajar o aumento da atividade física na vida diária e
estimular o exercício físico regular na vida de uma criança e, por isso, o professor de educação
física tem a responsabilidade de além de apresentar os fundamentos esportivos a uma criança
ou adolescente, mostrar a importância do exercício físico em sua vida como uma forma de prevenção da obesidade e outras doenças (HALLAL, 2010).
Unidas as forças escola e família estaremos colaborando para crianças sadias e poucos problemas de obesidade. Foi apresentado também a contribuição do PNE a flexibilidade do currículo para que seja trabalhado a importância da alimentação.
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A PSICOMOTRICIDADE PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo discorre sobre a Psicomotricidade para o desenvolvimento infantil,
é vista como ação educativa integrada e fundamentada na comunicação, na linguagem e nos
movimentos naturais conscientes e espontâneos da criança. Tem como finalidade normalizar
e aperfeiçoar a conduta global do ser humano. Utilizar as ações psicomotoras como meio de
comunicação através da exploração do movimento consciente, intencional e sensível em sua
evolução e formação, sendo considerada como ponto total de apoio das experiências sensório motoras, emocionais, afetivas, cognitivas, espirituais e sociais, como um todo. Estimula a
criatividade e as inúmeras formas de movimento por meio de suas práxis (capacidade de realização voluntária de movimentos). Procura ajudar a pessoa na melhor tomada de consciência
de seu corpo integrada às emoções, a fim de reencontrar o caminho da comunicação consigo
mesma e com os outros.

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

E

sse trabalho tem por objetivo fazer algumas considerações sobre a importância da psicomotricidade na Educação Infantil, visando o equilíbrio e o desenvolvimento motor e intelectual da
criança. A psicomotricidade é a capacidade psíquica de realizar movimentos, não se tratando
da relação do movimento propriamente dito, mas sim da atividade psíquica que transforma a imagem
para a ação em estímulos para os procedimentos musculares adequados (ASSIS; JOBIM, 2008).
Para os autores (2008), a Importância da função motora, o desenvolvimento intelectual e
o desenvolvimento afetivo estão intimamente ligados na criança, com isto, através de técnicas a serem aplicadas, as crianças terão condições mínimas necessárias para uma boa
aprendizagem. Sendo a Educação Infantil a etapa crucial do desenvolvimento, e partindo
do princípio que a criança tem plenas condições de aprendizado desde os primeiros anos
de vida, o estudo tem como finalidade compreender o porquê se faz imprescindível o trabalho com a Educação Psicomotora na Educação Infantil para o desenvolvimento global.
Apresentar noção do esquema corporal é um elemento básico indispensável para a formação da personalidade e desenvolvimento da criança. A própria criança por sua vez percebe-se e também coisas que a cercam, em função de outras pessoas, e sua personalidade se desenvolvem por uma progressiva tomada de consciência de seu corpo,
de seu ser, de suas possibilidades de agir e transformar o mundo a sua volta. A aprendizagem humana é o resultado de uma experiência motora que posteriormente se conserva
no cérebro, através de uma experiência psicológica reflexiva” (FONSECA, 1995b, p. 150).
O método não diretivos que a psicomotricidade e vivenciada por ações práticas fundamentam-se no jogo como ferramenta para o brincar da criança, proporcionando a representação,
a imaginação e criatividade. O Trabalho do indivíduo está atrelado em sua totalidade neste
espaço lúdico e educativo, permitindo a exteriorização de suas emoções, a interação com o
ambiente, com os objetos e com outras pessoas.Negrine (2002) explica a importância da ação
do brincar como elemento motivador a fim de provocar a exteriorização corporal da criança,
pois entende que a ação de brincar impulsiona processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Essas estratégias de intervenções pedagógicas criam, também, condições importantes
para a construção de um vocabulário psicomotor amplo e diversificado e servem como melhora das relações da criança com o adulto, com os iguais, com os objetos e consigo mesma.
Jogos e brincadeiras são um componente pedagógico capaz de possibilitar a exteriorização
das emoções e sentimentos das crianças, a psicomotricidade vivenciada baseia-se em três objetivos importantes dentro de sua fundamentação: experiência corporal variada que se dá pela
exploração do espaço do corpo e objetos, o estimula a vivências simbólicas no qual o movimento e realizado como a representação ou imaginação e a comunicação através da oralidade e
expressividade que proporciona a socialização. Para o desenvolvimento do processo corporal é
necessário que se compreenda o corpo como elemento principal das potencialidades, pois por
meio da expressão corporal ocorrem diferentes maneiras de comunicação com os objetos e pessoas que estão em seu entorno. No mundo infantil o brincar é a palavra de ordem que propicia o
exercício dos movimentos da criança de forma lúdica e prazerosa. De acordo com Girardi (1993):
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A brincadeira é fundamental na vida das crianças; não permitir que elas brinquem é uma
violência, porque são nessas atividades que ela constrói seus valores, socializa-se e vive a
realidade de existir de seu próprio corpo, cria seu mundo, desperta a vontade, adquire consciência e sai em busca do outro pela necessidade que tem de companheiros (GIRARDI, 1993).
A escola por sua vez, apresenta um papel fundamental nesse processo do desenvolvimento psicomotor da criança. Os profissionais envolvidos devem utilizar atividades
para que as crianças desenvolvam seus movimentos, sendo por meio de jogos, atividades lúdicas, brincadeiras, etc. Segundo Cabral (2001), este corpo inteiro, integrado, que
é o objeto da psicomotricidade, pode ser dividido didaticamente em: o corpo como instrumento de ação (funcional), o corpo instrumento de conhecimento (cognitivo), corpo fantasmático e relacional (relações, afeto e sentimentos), corpo social (papéis na sociedade).
O trabalho na educação infantil não integrado com jogos e exploração do espaço e corpo
não favorece o pleno desenvolvimento das crianças e podem ocasionar dificuldades futuras.
A psicomotricidade vem dar ênfase à relação existente entre motricidade, a mente e a afetividade, utilizando-se de técnica a fim de facilitar a abordagem global da criança. Trata da relação entre o homem,
seu corpo e o meio físico e sociocultural no seu dia a dia (MELLO, 1987). Em 1925, Wallon estuda o
movimento humano e psicofisiológico da vida afetiva, colocando este como instrumento na construção do psiquismo, relacionando-o ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo.
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PSICOMOTRICIDADE
Sendo um estudo recente, pode-se verificar
que segundo alguns autores a história da psicomotricidade nasceu com a história do corpo, que teve um longo percurso muitas vezes
marcado por transformações profundas e reformulações decisivas, que vieram culminar em
nossas modernas concepções de psicomotricidade, bem como de compreendê-las (COSTE,
1992; MELLO, 1987). Para que fosse possível
o estudo da psicomotricidade, teve-se a necessidade de recorrer a outras áreas do conhecimento, especialmente as que estudavam o
comportamento motor e desenvolvimento humano:
A história da psicomotricidade, representada já um
século de esforço de ação e de pensamento, a sua
cientificidade na área da cibernética e da informática,
vai- nos permitir certamente, ir mais longe da descrição das relações mútuas e recíprocas da convivência
do corpo com o psíquico. está intimidade filogenética e
ontogenética representam o triunfo evolutivo da espécie
humana; um longo passado de vários milhões de anos
de conquistas psicomotora (FONSECA, 1988, p. 99).

Conforme (NEGRINE, 1995): “a psicomotricidade tem sua origem no termo grego psyché,
que significa alma, e no verbo latino moto, o
que podemos identificar como mover frequentemente”. Dessa forma, entende-se que a psicomotricidade é o estudo do movimento, que é
realizado pelo sujeito fazendo com que o mesmo se desenvolva de forma integral.
Numa síntese histórica, podemos salientar
que a origem da Psicomotricidade remonta à
Antiguidade, nascendo com a própria história
do corpo que veio a sofrer grandes transformações ao longo do tempo, sendo portanto indispensável referir a evolução da mesma (VIEIRA,
BATISTA E LAPIERRE, 2005). O corpo sempre
ocupou um lugar de destaque na cultura grega. Platão afirmava que havia uma separação
entre o corpo e a alma, considerando o corpo
apenas um lugar transitório da existência humana; Aristóteles (384-322 a.C.) via o homem
como uma certa quantidade de matéria (o cor-

po) moldada numa forma (alma); e Descartes
falava do dualismo entre o corpo e a alma –
dualismo cartesiano – acrescentando ainda à
existência do ser o ato de pensar: “Eu sou uma
coisa que pensa, uma coisa da qual toda a essência decorre de pensar” (Sousa, 2004).
O desenvolvimento motor em sua história
passa por várias fases, sendo que a primeira
se assenta essencialmente em duas grandes
preocupações, ou seja, como se manifesta o
desenvolvimento humano e por que razão ocorre desta forma. Este período foi de observação
descritiva, enriquecido pela teoria evolucionista de Darwin de 1959, proporcionando novos
campos de estudo nas décadas seguintes, e
proporcionando também novas visões sobre
o assunto, principalmente sobre os determinismos genéticos, que passa a ser entendido
como um processo adaptativo, gerando conflitos entre os maturacionistas e behavioristas
(FONSECA, 1995; LE CAMUS, 1986).
A psicomotricidade é a ciência que tem como
objeto de estudo o corpo em movimento e em
relação seu mundo interno e externo, e está
relacionado ao processo de maturação onde o
corpo é a origem cognitiva, afetiva e orgânica,
se faz importante para o trabalho com crianças
na etapa da educação infantil.Muitos estudiosos voltaram suas pesquisas para a Psicomotricidade.
Mas segundo Fonseca (1995b), Henri Wallon
possivelmente é o precursor dos estudos direcionados a essa área, pois desenvolveu várias pesquisas e publicou obras no campo do
desenvolvimento psicológico da criança. Em
1925, Wallon estuda o movimento humano e
psicofisiológico da vida afetiva, colocando este
como instrumento na construção do psiquismo,
relacionando-o ao afeto, à emoção, ao meio
ambiente e aos hábitos do indivíduo.A psicomotricidade é uma ciência que tem por objeto
o estudo do homem através do seu corpo em
movimento nas suas relações com seu mundo interno e externo. (ALVES, 2003) Segundo
Wallon (apud DE MEUR; STAES, 1989, p.9) “o
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esquema corporal é um elemento básico indisA primeira infância corresponde do 0 aos
pensável para a formação da personalidade da
6
anos de idade, sendo este um período de
criança. É a representação relativamente global, científica e diferenciada que a criança tem extrema importância na vida da criança, pois
diz respeito ao início do seu desenvolvimento
de seu próprio corpo”.
físico, emocional e social (Almeida, 2013). É
Para Negrine (1987), a coordenação psico- nesta altura que a autonomia, a socialização,
motora, estrutura-se em duas funções, ou seja, a capacidade de ver o mundo e explorá-lo
da maturação neurológica progressista (onde tornam-se objetivos educativos, procurandoos órgãos sensoriais desempenham um papel -se assim desenvolver estas competências na
importante) e a maturação ligada às experiên- criança. Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998) o
trabalho com o movimento deve ocorrer desde
cias corporais vividas pelo indivíduo.
os primeiros anos de vida e se faz necessáO movimento também contribui para o do- rio o respeito às especificidades de cada faixa
mínio das habilidades motoras que a criança etária, além de respeitar as inúmeras culturas
desenvolve ao longo da infância (andar, correr, corporais. Referente aos conteúdos o RCNEI
pular, saltar, etc). Piaget (1992) em sua teoria salienta que:
sobre o desenvolvimento infantil já afirmava sobre uma inteligência motora, que é prática, sendo os movimentos reflexos, e a partir do contato com o ambiente a criança vai construindo
um movimento intencional. Todas essas ações
fazem com que a criança desenvolva habilidades para a aprendizagem, uma vez que está
favorecida pelos estímulos adequados. Esses
estímulos, oferecidos pelo ambiente e pelo professor, fazem com que a criança adquira gradativamente uma maior autonomia nos seus
esquemas motores, adquirindo novas habilidades. A criança inicia seus movimentos partindo
do mais simples ao mais complexo.
A psicomotricidade é uma ciência que tem
por objeto o estudo do homem através do seu
corpo em movimento nas suas relações com
seu mundo interno e externo. (ALVES, 2003).
Segundo Wallon (apud DE MEUR; STAES,
1989, p.9) “o esquema corporal é um elemento básico indispensável para a formação da
personalidade da criança. É a representação
relativamente global, científica e diferenciada
que a criança tem de seu próprio corpo”.

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA

Os conteúdos deverão priorizar o desenvolvimento
das capacidades expressivas e instrumentais do movimento, possibilitando a apropriação corporal pelas
crianças de forma que possam agir com cada vez mais
intencionalidade. Devem ser organizado num processo
contínuo e integrado que envolve múltiplas experiências
corporais, possíveis de serem realizadas pela criança
sozinha ou em situações de interação. Os diferentes
espaços e materiais, os diversos repertórios de cultura corporal expressos em brincadeiras, jogos, danças,
atividades esportivas e outras práticas sociais são algumas das condições necessárias para que esse processo ocorra (BRASIL, 1998, p. 29)

De acordo com Airton Negrine a educação
psicomotora pode ser compreendida como
uma técnica:
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, 1995, p. 15).

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998) o trabalho
com o movimento deve ocorrer desde os primeiros anos de vida e se faz necessário o respeito às especificidades de cada faixa etária,
além de respeitar as inúmeras culturas corporais. Referente aos conteúdos o RCNEI salienta
que:
Os conteúdos deverão priorizar o desenvolvimento
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das capacidades expressivas e instrumentais do movimento, possibilitando a apropriação corporal pelas
crianças de forma que possam agir com cada vez mais
intencionalidade. Devem ser organizados num processo contínuo e integrado que envolve múltiplas experiências corporais, possíveis de serem realizadas pela
criança sozinha ou em situações de interação. Os diferentes espaços e materiais, os diversos repertórios
de cultura corporal expressos em brincadeiras, jogos,
danças, atividades esportivas e outras práticas sociais
são algumas das condições necessárias para que esse
processo ocorra (BRASIL, 1998, p. 29)

Através de várias pesquisas, estudiosos do
assunto acreditam que a psicomotricidade auxilia e capacita melhor o aluno para uma melhor assimilação das aprendizagens escolares.
propor ao educando o conhecimento do seu
corpo, usando-o como instrumento de satisfação de suas necessidades, e respeitar as suas
experiências vividas e criar formas novas de
movimento.
Considerando que o nosso mundo é sensorial, um dos primeiros desafios do bebê é organizar, interpretar e integrar informações dos
vários sistemas sensoriais, de forma a dar sentido ao que se passa à sua volta” (MAGALHAES & LAMBERTUCCI, 2004, p. 299).
Nesse contexto, a integração sensorial se coloca como um processo pela qual o cérebro
organiza as informações, de modo a dar uma
resposta adaptativa adequada, organizando,
assim, as sensações do próprio corpo e do
ambiente de forma a ser possível o uso eficiente do mesmo no ambiente. Assim a teoria de
integração sensorial foi desenvolvida por Ayres,
um terapeuta ocupacional e psicóloga, no qual
partiu da premissa que as funções corticais superiores dependem de uma organização neural adequada nos níveis cerebrais subcorticais
(UMPHRED, 1994).

nização espacial e temporal). A dieta sensorial
são estímulos ambientais que podem ser introduzidos na vida da criança para ajudá-la a
funcionar melhor. Recursos sensoriais podem
fazer com que a criança acalme ou melhore
o nível de alerta necessário para uma melhor
aprendizagem. (EDMANS, 2004). “[...] Todas
as nossas ações, não só motoras, mas também processos de aprendizagem e formação
de conceitos são dependentes da capacidade
para interpretar informações sensoriais” (MAGALHÃES & LAMBERTUCCI, 2004, p.299).
A integração sensorial fornece a base para
o aprendizado e a regulação emocional. Deficiências no processamento sensorial e na
sua organização podem levar a certos tipos de
aprendizado conceitual e motor. Experiências
sensoriais fornecidas dentro do contexto de atividades significativas e que resultem em respostas adaptativas irão fortalecer a integração
sensorial, e portanto fortalecer o aprendizado.
(BALOFF, 2002, p. 507).
A estimulação sensorial é parte fundamental
da psicomotricidade, como Fonseca (2004,
p. 52) relata que “[...] a integração sensorial
da espécie humana inicia-se no útero materno como pré-requisito do desenvolvimento e
da aprendizagem e prolonga-se [...]” com isso,
entende-se que desde a fase fetal, o ser humano já é exposto a uma grande quantidade de
estímulos vindos do meio exterior, levando-o ao
desenvolvimento de suas capacidades. Tendo
isso em mente, os canais como a visão, audição, olfato, tato e paladar, tornam-se alguns
dos principais condutores de tudo aquilo que
vem do exterior, integrando todas as informações e as transmitindo ao cérebro e seus sistemas:
É o cérebro que cabe organizar um sistema de comunicação de milhões de dados para que as respostas adaptativas façam parte do repertório do indivíduo,
por meio das quais ele se apropria de aprendizagens
não verbais e verbais múltiplas [...] (FONSECA, 2004,
p.52).

A contribuição da integração sensorial no desenvolvimento infantil é essencial, visto que a
criança desenvolve a capacidade de organizar
inputs sensoriais, capacidade para selecionar,
adquirir, classificar e integrar as informações,
por meio da experiência com sensações. Através disso, a criança precisa de atividades que
envolvam todo esse conjunto para desenvolver
A educação do movimento ou a educação
e aprimorar a psicomotricidade (motricidade psicomotora devem ser vistas sob o aspecto
fina, global, equilíbrio, esquema corporal, orga- orgânico, motor e psicológico, de maneira in119
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tegrada, formando uma só unidade psicomotora. O movimento humano é um meio educativo
de ação positiva em relação às dificuldades da
função psicomotora. Auxilia na formação do
caráter e no desenvolvimento da capacidade
de resolução das tarefas da vida cotidiana.

bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir
com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está
relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é
origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas
(ABP, 1999).

Conforme Alves (2003) a psicomotricidade é
uma ciência que tem por objeto o estudo do
Segundo Fonseca e Mendes (apud OLIVEI- homem através do seu corpo em movimento
RA, 2008) todo processo de aprendizagem nas suas relações com seu mundo interno e
escolar está diretamente relacionada com a externo.
coordenação motora e com o controle muscular que quando não aprimorados resulta numa
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
inconsistência na elaboração do esquema corPSICOMOTORA NA EDUCAÇÃO
poral causando na criança movimentos descoINFANTIL
ordenados e lentidão ao realizar atividades do
seu cotidiano. Já na escola irá apresentar uma
Conforme Neto (2002), o ser humano, desde
caligrafia feia e sua leitura não será harmonioo seu nascimento, necessita de estímulos para
sa. Não conseguirá distinguir entre esquerda e
sua sobrevivência. A Educação Infantil traz um
direita e apresentará dificuldade em reconhe- novo caminho e uma nova perspectiva quando
cer a ordem de escrita em um quadro. Para se trata do desenvolvimento global da criança,
Oliveira,
onde se observa a necessidade nas escolas de
modo geral e principalmente as de Educação
A psicomotricidade se propõe a permitir ao homem Infantil de um trabalho com qualidade na área
“sentir-se bem na sua pele”, permitir que se assuma motora, para que desse modo a criança vivencomo realidade corporal, possibilitando-lhe a livre ex- cie todas as etapas de seu desenvolvimento,
pressão de seu ser. Não se pretende aqui considerá-la
sendo atendidas por profissionais receptivos
como uma “panacéia” que vá resolver todos os probleao processo maturativo e psicoafetivo.
mas encontrados em sala de aula. Ela é apenas um
meio de auxiliar a criança a superar suas dificuldades
e prevenir possíveis inadaptações (OLIVEIRA, 2008;
p. 36).

De acordo com a Associação Brasileira de
Psicomotricidade (1999), a psicomotricidade
mesma pode ser definida como sendo a ciência que tem como objeto de estudo o homem,
por meio do seu corpo em movimento e em
relação ao seu mundo interno e externo, bem
como suas possibilidades de perceber, atuar,
agir com o outro, com os objetos e consigo
mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Cabe salientar a definição do que é psicomotricidade,
segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade (1999):

Psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo
de estudo o homem por meio do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo,

A tomada de consciência por parte da criança do seu corpo deve ser algo estimulado e ensinado na escola, pois as bases da educação
psicomotora são essenciais para um melhor nível de desenvolvimento das capacidades intelectuais tão exigidas pela sociedade. Conhecer
e registrar o nível motor das crianças é muito
importante para o professor, pois como disse
Rosa Neto (2002, p.27):
O padrão de crescimento e de comportamento motor
humano, o qual se modifica através da vida e do tempo,
e a grande quantidade de influências que os afetam,
constituem fomento para diferentes teorias científicas e
sustentam a evolução de estudos que se caracterizam
pelas técnicas de pesquisa e pelos meios utilizados na
obtenção de dados, os quais são elaborados e discutidos como forma de elucidar os diferentes caminhos
que perfazem a existência do homem e sua evolução
física, orgânica, cognitiva e psicológica. Conceitos,
ilustrações e teorias adicionam ao contexto a estrutura
necessária para que tais estudos possam legitimar-se
e oferecer fundamentos fidedignos sobre as hipóteses
que pretendem estabelecer e discutir. É importante lembrar que o caráter estatístico de nível normal de referência dos testes não engloba o mesmo valor para todas
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as populações, tendo em vista os aspectos afetivos e
sociais (NETO (2002, p.27).

O que é educativo na atividade motora não
é a quantidade de trabalho efetuado nem o registro (valor numérico) alcançado, mas sim o
controle de si mesmo – obtido pela qualidade
do movimento executado, isto é, da precisão e
da maestria de sua execução. (ROSA NETO,
2002, p. 17).
O principal objetivo da educação psicomotora não se restringe ao conhecimento da criança
sobre uma imagem do seu corpo, ou seja, ela
não se prende apenas ao conteúdo, mas auxilia na descoberta estrutural da relação entre as
partes e a totalidade do corpo, formando uma
unidade organizada, instrumento da relação
com a realidade.De acordo com Ângela Maluf,
o trabalho que envolve a prática psicomotora
está centrado em “uma educação global que,
associada aos potenciais afetivos, sociais, intelectuais e motores da criança, amplia a possibilidades de uso significativo de seus gestos e
posturas corporais, desenvolvendo assim sua
motricidade” (MALUF, 2013, p. 26).

NHO; SORROCHE, 2009).
As atividades psicomotoras são essenciais
para que ocorra está construção, pois brincando e explorando o espaço, ela se organiza tanto nos aspectos motor e sensorial, como
emocional, ampliando seus conhecimentos de
mundo. Neste momento, a linguagem corporal
é a forma de comunicação mais utilizada pela
criança. Kyrillos E Sanches completam dizendo
que,
Na Educação Infantil começamos a exploração intensa do mundo, das sensações, das emoções, ampliando estas vivências como movimentos mais elaborados.
A linguagem corporal começa então, a ser substituída
pela fala e pelo desenho, no entanto, é essencial que
continue sendo explorada. O trabalho com movimentos e ritmos, de grande relevância para a organização
das descobertas feitas, torna-se mais sofisticado. Nesta etapa, a atenção é voltada para o desenvolvimento do equilíbrio e de uma harmonia nos movimentos
(KYRILLOS E SANCHES, 2004, p.154).

A educação motora tem por finalidade ensinar a criança sobre os comportamentos motores, diante de jogos, brincadeiras e o envolvimento com outras crianças, sendo todas essas
A formação das habilidades físicas do indiví- atividades analisadas e auxiliadas pelos pais e
duo acontecerá ao longo da sua interação com pelos profissionais da instituição onde a criano mundo social. Ao dominar o uso de um nú- ça está inserida (ROSSI, 2012).
mero cada vez maior de objetivos, ele ao mesO processo da função motora, o desenvolvimo tempo aprenderá a agir em situações mais
mento
intelectual e o afetivo estão intimamente
complexas, buscando identificar os significados e situações nas ações vivenciadas (DAVIS; ligados na criança. A Psicomotricidade quer
justamente destacar a relação entre a motriciOLIVEIRA, 1994).
dade, a mente e a afetividade que existe na
Rosângela Santos (2002, p.4) acrescenta etapa da Educação Infantil e facilitar o desenque “a psicomotricidade é a relação entre o volvimento global da criança.
pensamento e a ação, envolvendo a emoção.
Segundo Smole (1996) a interação com o
Assim, ela procura educar o movimento ao
meio
social é o primeiro espaço em que a crianmesmo tempo em que envolve as funções da
inteligência”. Educar pelo movimento exige que ça conhece e reconhece seu corpo, onde as
os ambientes educacionais instrumentalizam e noções de proximidade, separação, vizinhanorganizem ações para que o trabalho pedagó- ça, continuidade estarão organizadas numa
gico, a cargo do professor na educação infantil, relação de oposição (parte/todo, pequeno/
insira fundamentos da educação psicomotora. grande, parecido/diferente, dentro/fora), sendo
Todas as atividades realizadas na educação estas, elaboradas de acordo com as suas exinfantil, voltadas para a educação motora têm plorações táteis e cinestésicas.
por objetivo: distinguir as partes que compõem
Wallon (1995) acreditava que o pensamento
o corpo, o controle que temos sobre ele, coda
criança e a organização de seu esquema
nhecer o corpo todo, organização, melhor imagem corporal, equilíbrio, dentre outros fatores. corporal constituem-se paralelamente, desde o
É importante a estimulação de todas as áreas nascimento e nas demais fases, onde que o
do corpo, assim a criança não terá dificuldades pensamento só ocorrerá com a interação de
em expressar seus movimentos (COLEVATI; PI- suas ações físicas com o ambiente, na mais
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tenra idade, a criança utiliza o corpo como ferramenta operacional e relacional. A educação
psicomotora deve ser considerada como uma
educação de base na educação infantil e séries iniciais. Para Lopes, (apud Revista Diálogo
Médico, 1995, p. 42) “A criança precisa ser estimulada desde cedo, pela família, pela escola
ou por ambas”.

mento infantil (TAVARES, 2007). A criança que
não tiver um bom desenvolvimento motor apresenta diversos problemas, como por exemplo,
dificuldades na escrita, direção gráfica, leitura,
entre outros.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Essa pesquisa tem de base bibliográfica, por
meio de leituras e pesquisas sobre a temática
da Psicomotricidade para o desenvolvimento
infantil. Desenvolver uma pesquisa bibliográfica com base em alguns teóricos que destacam
a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil baseada em autores como
Fonseca, Negrini, Wallon e outros que aborda
sobre observa-se a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil que vai
acontecendo no desenrolar da vida tem uma
função fundamental, principalmente nos primeiTodas as atividades realizadas na educação ros estágios da criança onde esta não adquiriu
infantil, voltadas para a educação motora têm
a linguagem falada ainda.
por objetivo: distinguir as partes que compõem
o corpo, o controle que temos sobre ele, coA pesquisa permitiu a percepção de que ininhecer o corpo todo, organização, melhor imagem corporal, equilíbrio, dentre outros fatores. cialmente o conceito de Psicomotricidade e
É importante a estimulação de todas as áreas educação psicomotora na educação infantil
do corpo, assim a criança não terá dificuldades que apontou para os aspectos da importância
em expressar seus movimentos (COLEVATI; PI- do desenvolvimento da psicomotricidade. Os
NHO; SORROCHE, 2009).
procedimentos de análise e resultados desta
A criança na educação infantil tem a necessi- pesquisa foram analisados alguns por meio
dade de brincar, correr, pular, mas não é brin- de leitura de artigos, documentários, teses e
car por brincar, é um brincar com um olhar di- outros trabalhos científicos e vivências pessoal
ferenciado do professor, que deve ter um olhar que discutem e apresentam reflexões, sugesvoltado para o desenvolvimento psicomotor da tões que podem contribuir para uma maior
criança. As atividades lúdicas deixam de serem compreensão.
apenas brincadeiras e passam a ter funções
que permitem um trabalho de pensamento entre as crianças e seu corpo (TAVARES, 2007).
Segundo Lê Boulch (1988, p. 25) a Educação Psicomotora auxilia de forma significativa
o processo de desenvolvimento infantil, “a educação psicomotora deve ser praticada desde a
mais tenra idade; conduzida com perseverança, permite prevenir inadaptações, difíceis de
corrigir quando já estruturadas”. Deste modo,
percebe-se que o trabalho psicomotor é indispensável na etapa da Educação Infantil, considerando que é nesta fase que a criança recebe
estímulos importantes para o seu desenvolvimento global.

A psicomotricidade está relacionada diretamente com a aprendizagem, sendo ela importante no desenvolvimento da criança. Dessa forma, se trabalhada desde cedo, desde a
pré-escola, certamente a criança terá um bom
desempenho, pois a psicomotricidade é umas
das mais valiosas funções para o desenvolvi122
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação psicomotora, antes de ser um método definitivo é um instrumental no contexto
educativo, para questionar os problemas da educação da criança pequena, de uma forma mais
ampla. Este trabalho buscou mostrar a importância da psicomotricidade, no desenvolvimento
global da criança e a necessidade da Educação Psicomotora nas escolas de Educação Infantil.
A Educação Psicomotora é fator importantíssimo para o desenvolvimento físico, psíquico e social
da criança, com benefícios que poderão ser notados no decorrer de sua vida adulta.
A prática psicomotora deve ser entendida como um processo de ajuda que acompanha a
criança em seu próprio percurso maturativo, que vai desde a expressividade motora e desenvolvimento até o acesso à capacidade de descentração.
Cabe ao docente da educação infantil adotar os princípios e aspectos da educação psicomotora, exercendo seu papel na promoção do desenvolvimento integral do educando. Deste modo
o trabalho com essa faixa etária deve ser realizado com bastante desempenho e dedicação pois
os estímulos que são internalizados pelo cérebro proporciona diferenças significativas no processo de aprendizagem futuras.
O trabalho de psicomotricidade tem o propósito de contribuir para a formação e a estruturação
do esquema corporal e tem como meta principal estimular a função do movimento nas diversas
etapas da vida da criança a relação, a vivência corporal e a linguagem simbólica são imprescindíveis. A psicomotricidade permite à criança a viver e atuar no seu desenvolvimento afetivo,
motor e cognitivo.
Todavia a psicomotricidade para o desenvolvimento na educação infantil deve estar atrelada a
experiências positivas oferecendo-lhe situações, as quais depositam confiança em seu próprio
corpo e no seu desenvolvimento motor, e não fazer com que elas vivam momentos desvalorizantes, mas sim dá-las oportunidades de descobrir os melhores meios para que possam testar
suas habilidades.
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O IMPACTO DA GESTÃO DE
CONHECIMENTO NA QUALIDADE
EDUCACIONAL

RESUMO: Compreende-se a escola como um espaço voltado a aprendizagem e desenvolvimento humano, contendo a representação de uma parcela da sociedade em seu espaço, o que
evidencia a necessidade de abordagens múltiplas e estratégias coerentes que sejam capazes
de atender toda a demanda existente a fim de gerar a qualidade educacional. Dado este contexto, o estudo tem como objetivo estudar o impacto da gestão de conhecimento na qualidade educacional. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caráter bibliográfico que evidenciou que mais do que conhecer, é preciso gerenciar adequadamente estes conhecimentos e
transformá-los em estratégias palpáveis e efetivas para a dinâmica escolar. E neste contexto,
inclui-se um trabalho amplo, em equipe, que conecte todas as esferas envolvidas e que forme
uma base sólida para que o aluno tenha os devidos estímulos, não somente pelo professor,
mas sim pela criação de uma atmosfera propícia ao conhecimento e desenvolvimento integral.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão de Conhecimento; Gestão Democrática; Qualidade educacional.
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INTRODUÇÃO

A

o falar sobre o papel da educação na sociedade, é inegável a premissa de
que o acesso ao conhecimento representa uma das fontes de transformação e emancipação do ser mais reconhecidas. Isto acontece porque aprender
gera desenvolvimento por meio de diversas habilidades e competências e prepara o indivíduo para sair da esfera de aluno para cidadão, crítico, reflexivo e com visão de mundo.
Com isso, cada vez mais se discute sobre mecanismos que viabilizem a qualidade educacional, pois
é sabido que ofertar a educação vai muito além de oferecer um espaço para que o aluno seja matriculado e frequente cotidianamente, uma vez que envolve o despertar das potencialidades e a criação de
todas as bases necessárias para que a aprendizagem e desenvolvimento aconteça de maneira efetiva.
Diante desse contexto, ressalta-se que já é reconhecido sobre a necessidade de investimentos na educação, disponibilidade de materiais, professores bem preparados para suas funções,
dentre outras esferas, mas é preciso que todas estejam conectadas entre si para que sejam
viáveis no cotidiano escolar. Por isso, a pergunta norteadora do estudo é; Como a gestão de
conhecimento pode auxiliar na promoção da qualidade educacional nas instituições escolares?
O presente estudo tem como objetivo estudar o impacto da gestão de conhecimento na qualidade
educacional. Enquanto os objetivos específicos são apresentar a proposta da gestão de conhecimento, compreender a aplicabilidade da gestão de conhecimento na gestão escolar, evidenciar estratégias para gerar uma atmosfera propícia à aprendizagem e desenvolvimento humano no ambiente
escolar. Para isso, será desenvolvido um estudo de caráter bibliográfico, a partir de literatura específica no campo da gestão escolar, com renomados autores como Libâneo (2004) e Paro (2000).
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O ESPAÇO ESCOLAR

Todo espaço fala e reflete a personalidade de
quem o configura e na escola reflete as ações de
todos que a integram e comunica as intenções pedagógicas expressas no Projeto Político Pedagógico. O mesmo nota-se na postura do educador que
tem papel fundamental na primeira infância por
sua ação mediadora de conflitos e aprendizagens
e que reconhece no grupo infantil a individualidade, a pluralidade e, principalmente, a identidade
(MELIS, 2007).

Desde a concepção do homem o espaço faz
parte de seu universo. Ele habita um espaço
característico e único que lhe propicia segurança e sensações que é o útero materno. Ao
nascer, a variedade e a amplitude tendem a
modificar, assim como o indivíduo gradativamente se adapta às possibilidades que suas
formas e condições lhe garantem. O ser humano é permeado por espaços onde vivencia os
O educador é um “facilitador” que provoca e
diversos tipos de interações, o que contribui
para que se sobressaia nas questões morais e desequilibra o “interlocutor” a fim de formar um
indivíduo capaz de se descobrir e se expressar.
intelectuais (RIZZO, 2012).
E para tanto, diz que essa transformação começa
As escolas compõem esses espaços durante com o próprio educador, que deve se desapegar
longos períodos da vida do ser humano. Para de hábitos antigos e buscar novos, levando-o a
muitos ela representa a extensão de seus lares autorreflexão. Ao referir-se à relação entre o educae, portanto, aspiram os mesmos cuidados de dor e o espaço destaca que o ambiente deve ser
seu convívio familiar que incluem não somente criado como um espelho que reflete quem está à
as disciplinas curriculares, mas uma estrutura sua frente, definindo-o como “um sistema vivo, em
compatível com a de desenvolvimento huma- transformação”.
no, ou seja, com afeto, parceria, olhar sensível,
Contudo, ressalta-se uma problemática já que
valores, entre outros.
considerando o fato de a escola ser um direito
Ressalta-se que o espaço escolar é a maior constitucional e o alto índice de alunos que preciconcentração cultural diversificada, o que é ca- sam estar neste espaço, muitas escolas são criaracterístico da comunidade e da sociedade na das em ritmo desenfreado e nem sempre dispõem
qual os indivíduos estão inseridos e, por isso, dos recursos necessários dada a complexidade
constituí-lo de coerência e proficiência torna-o do trabalho realizado.
um ambiente facilitador, do contrário, atuará
Ao falar sobre ausência de recursos necessários
como um limitador e isso engloba todo o conjunto estrutural escolar não se limitando à sala Wellen e Wellen (2010), mostram que há a necesde aula (RIZZO, 2012). Essa relação global sidade de pensar na amplitude dos objetivos da
que os espaços proporcionam é definida ob- escola e dos recursos físicos e humanos que são
imprescindíveis para a criação de um espaço projetivamente por Relvas (2005, p.194), que diz:
pício ao conhecimento. No que tange aos recursos humanos é preciso pensar na equipe, ampla,
O ambiente constitui expressão de um sistema social
completa e com formação adequada para atender
com suas rotinas, relações, ideologias, etc. É esse sisteas necessidades dos diferentes perfis de alunado
ma que prescreve a função de um espaço físico-social
a partir de um trabalho em conjunto e alinhado.
e as pessoas que o podem utilizar, o que podem fazer e
com quem. O ambiente define diversas práticas sociais
que desenvolvem diferentes competências (RELVAS,
2005, p.194).

Para compreender as relações entre o educador e o espaço, Toledo (2007) enfatiza que,
para os educadores, os espaços são, principalmente, fonte de oportunidades, e condições
externa e interna que favoreceram ou dificultaram o processo de crescimento pessoal, dos
profissionais e dos alunos também.

E sobre os recursos físicos, é preciso pensar no
espaço como um todo, pois muitas escolas são
instaladas em espaços arquitetônicos inadequados, ou seja, prédios muito antigos e que não permitem adaptações para atenderem, por exemplo,
alunos deficientes, ou até mesmo adaptações precárias de casas onde quartos pequenos e pouco
arejados e iluminados viram salas de aula, pisos
como tacos que podem soltar e possibilitar acidentes, espaços com vazamentos que limitam o
trabalho em dias de chuva, ausência de cômodos
para bibliotecas, salas de informática, vídeo, entre
outros.
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Neste ponto, inclusive, vale ressaltar que a
inspeção para a criação de uma escola tende
a serem mais rigorosa nas escolas públicas,
sobretudo as municipais, quando comparadas
às particulares, que muitas vezes possuem propostas engajadas e boas, mas são criadas em
espaços bem pequenos (WELLEN E WELLEN,
2010).
Assim, a escola configura-se como um espaço constituído por grupos heterogêneos que
estão em constante evolução cognitiva e motora e, portanto, a sua transformação contínua é
necessária e deve ocorrer de dentro para fora
– do indivíduo, do grupo e do espaço. Nas palavras de Freire (1979, p.16) as “relações não
se dão apenas com os outros, mas se dão no
mundo, com o mundo e pelo mundo”.
Compreende-se que há a necessidade de
que os envolvidos no processo educativo busquem o aprimoramento profissional ampliando
seus conhecimentos e quebrando barreiras do
entendimento, não se limitando a seus conhecimentos iniciais.
De acordo com Malaguzzi (2009), não se trata de uma simples tarefa, mas que pode ser realizada em parceria, especialmente a partir da
premissa de que o professor é a peça-chave,
mas não o único responsável pelo processo
educativo. Dessa forma, acredita-se ser essencial a realização de um trabalho em conjunto
sobre uma gestão ampla e democrática.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO
Paro (2000) discute sobre a Educação brasileira e a necessidade de uma escola bem estruturada que seja capaz de atender as necessidades da demanda. Nesse sentido, é comum
que a responsabilidade seja atribuída de início
ao professor, por ser o responsável e peça essencial em sala de aula, contudo, antes do professor existe toda uma atmosfera organizacional e administrativa que precisa ser trabalhada
para que a escola torne-se um lugar propício
para o professor trabalhar, desenvolver as suas
funções com excelência, colocar projetos em
prática e gerar aprendizagem significativa para
os alunos.

Outra questão que é bastante discutida, é a necessidade da promoção de propostas alinhadas
ao público a partir do contexto sociocultural que
estão inseridas, considerando que é muito mais
difícil relacionar e aprender um conteúdo verdadeiramente quando este não apresenta-se de forma
aplicável na vida cotidiana de cada indivíduo.
Assim, um dos primeiros passos para uma educação democrática e que qualidade consiste em
ofertar um atendimento que seja alinhado com a
vida externa ao ambiente escolar, pois é comum
que os alunos passem a fase de escolarização
como uma espécie de desafio no qual devem
avançar de séries, mas não necessariamente entendem a função da escola e a importância dos
trabalhos ali desenvolvidos:
Pelo menos depois da 3º série do 1º grau -, é uma
tarefa ineficiente porque quase nada fica; pior ainda: a
consciência crescente de que, se algo fica, quase sempre é inútil, conhecimento quase sempre fora das cogitações das pessoas úteis da sociedade (PARO, 2000,
p. 14).

Neste contexto, Paro (2000) defende que a escola em sua complexidade deve trabalhar na perspectiva do planejamento, a fim de se desenvolver
com estímulos e conteúdos conduzidos de forma
adequada para um trabalho amplo que envolve a
formação do ser enquanto cidadão, sendo este
um dos principais objetivos da escola.
Contudo, Wellen e Wellen (2010) em sua obra
mostram que na teoria é um tanto quanto óbvio,
mas na prática trata-se de um trabalho complexo,
uma vez que existem diferentes profissionais que
compõem a unidade escolar, com diferentes bagagens, formações e visões, necessitando de uma
equipe bem alinhada para trabalhar com planejamentos específicos aos conteúdos que devem
ser desenvolvidos, para que os resultados sejam
satisfatórios.
Assim, os autores seguem afirmando que a escola precisa desenvolver um planejamento adequado para os seus objetivos. E embora isso seja
muito discutido no curso de Pedagogia, na prática
os planejamentos acontecem de forma superficial,
pois os objetivos da escola são pouco enaltecidos
e isso gera um trabalho superficial e mecanicista,
no qual cada professor entra em sala e transmite
seu conteúdo de forma desalinhada e que impossibilita que o aluno tenha uma visão global das
ciências e processos educacionais (WELLEN E
WELLEN, 2010).
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Dessa forma, Paro (2000) acredita que seja
fundamental analisar a escola em sua estrutura, desde o objetivo da instituição, visão, função dos profissionais, metodologias utilizadas
em sala, os recursos disponíveis, a relação que
será estabelecida com as demandas tecnológicas e com o que as crianças carregam da vida
cotidiana, para assim, desenvolver um trabalho
alinhado e gerador de conhecimento.
Paro (2000) mostra que a expressão ‘’Gestão
Escolar’’ é usualmente trabalhada para explorar
as ações dos diretores e outros profissionais
correlatos, substituindo o termo ‘’administração
educacional’’ uma vez que se trata de um novo
paradigma que vai além da administração/organização e visa uma orientação transformadora. Contudo, Wittman e Knippel (2012) seguem
mostrando que a administração não é substituída pela gestão, contudo, é agregada para
que bases limitantes sejam superadas e não
enfoquem exatamente nos processos administrativos, já que a escola tem uma função muito
mais ampla que envolve o desenvolvimento humano (alunos) e desempenho (profissionais):

Afunilando ainda mais na perspectiva da gestão
escolar, pontua-se o termo gestão de conhecimento, designado para gerenciar os processos escolares com base nas contribuições, aptidões e visões
dos envolvidos no processo. Como referência o
autor:
O valor do conhecimento raramente é tangível ou explícito como é o valor de um bem material. Consequentemente, o preço a ser pago também é menos tangível
do que o de um bem material. Devido às dificuldades
que as organizações sempre enfrentaram para localizar
o conhecimento que elas mesmas geram, surgiu o interesse na gestão do conhecimento. Tal gestão visa a
suprir a carência de informações (PARO, 2000, p. 22).

Dessa forma, o conhecimento é estruturado e
organizado de forma a beneficiar a própria comunidade escolar, em sua base, estruturada, para
que exista uma solidez do trabalho realizado. Com
isso, é possível dizer que trabalhar na perspectiva
da gestão do conhecimento no ambiente escolar
volta-se a refletir e mudar aspectos da cultura organizacional, a partir de novos projetos, propostas,
engajamento e, principalmente, um trabalho em
conjunto, que deve ser estimulado e propiciado
[…] a utilização do termo gestão não corresponde a pelo gestor.

simples substituição terminológica, baseada em considerações semânticas. Trata-se, sim, da proposição de
um novo entendimento de organização educacional e
de seus processos e, para, além disso, das relações
da Educação com a sociedade e das pessoas dentro
do sistema de ensino da escola. Cabe ressaltar, ainda,
que a gestão não se propõe a depreciar ou invalidar a
importância da administração, mas, sim, a superar as
limitações de enfoque fragmentado (WITTMAN E KNIPPEL, 2012, p. 33).

Paro (2000) complementa afirmando que na
Gestão as áreas administrativas e pedagógicas
se complementam de forma a desenvolverem um
trabalho complexo e eficaz no que tange a reestruturação da escola para que atinja os seus reais
objetivos.
Nesta perspectiva, verifica-se que é preciso uma
Gestão Escolar eficiente e capaz de gerar a estrutura adequada para que os trabalhos sejam alinhados e atinjam os alunos que estão em formação.
Com isso, o gestor escolar é apontado como o
profissional mais importante do processo, uma
vez que além de Pedagogo – com visão sobre
o processo de ensino aprendizagem, é também
um administrador- com visão sobre os processos
organizacionais.

Essa aproximação entre os profissionais, comprometimento em prol de um bem comum e engajamento nas ações, faz com que a troca de visões
e experiências sejam constantes, como em um
projeto de formação continuada em maior escala,
pois os registros e compreensão das experiências
servem de mola propulsora para melhorias e novas ações.
Neste caso, Wittman e Knippel (2012) mostram
que na gestão de conhecimento deve existir, prioritariamente, o olhar amplo aos processos de ensino
aprendizagem, capacidade de renovação e olhar
alinhado ao desenvolvimento de trabalhos em
conjunto, mediando os processos escolares sem
olhar a educação de forma autoritária, para não
gerar um processo fragmentado. Assim, existe a
união de pessoas e processos a fim de um único
ideal: promoção de uma educação de qualidade.
Contudo, os autores discutem mais profundamente e mostram que a atual configuração da escola
é fruto de um modelo sistematizado pelas políticas
governamentais, como pode ser visto abaixo:
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Vivenciamos um modelo de escola que foi se configurando, no Brasil influenciado pelas dimensões política, econômica, histórica e social, delineando, em cada
época e em cada momento histórico, a forma como o
processo de ensino e de aprendizagem deve ser proporcionado pela instituição escolar, o que insinua uma
prática pedagógica permeada por diferentes visões de
sociedade, homem, educação , escola, ensino e aprendizagem (WITTMAN, KNIPPEL, 2012, p. 43).

TORNANDO A ESCOLA COMO
UMA ATMOSFERA PROPÍCIA AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Sabe-se que se trata de um objetivo primordial das instituições escolares fornecerem uma
educação de qualidade, ou seja, que estimule
as potencialidades dos educandos, que trabalhe todas as competências e habilidades dispostas nos documentos norteadores para cada
nível de ensino, e que culmine em uma base
que possibilite que o aluno exerça a cidadania
de forma plena.

Dessa forma, percebe-se que mudar um sistema enraizado na sociedade é um tanto quanto difícil, mas não impossível e os resultados
de alguns esforços e profissionais que evidenciam a necessidade de uma reforma na gestão
escolar já podem ser observados, em especial,
E como evidência Wellen e Wellen (2010) a
no que se refere a democracia na sociedade e base necessária para alcançar esses objetivos,
consequentemente espaço escolar (WITTMAN não vem somente de oportunizar que os indivíduos frequentam a escola, mas sim que neste
E KNIPPEL, 2012).
espaço existam estratégias, valores e objetivos
Como exemplo, Paro (2000) cita a implanta- que sejam capazes de transcender os muros
ção de programas como o ‘Programa de For- escolares, gerando uma atmosfera voltada ao
talecimento dos Conselhos Escolares’ que visa conhecimento e ao desenvolvimento humano.
implantar a democracia no espaço escolar a
Luck (2000, p. 10-11) caracteriza a gestão
partir da contribuição ativa de todos os envolescolar como ‘’uma dimensão com enfoque de
vidos neste processo, mostrando que a gestão
atuação que objetiva promover a organização,
escolar não é inerente aos gestores (diretores, mobilização e articulação das condições e macoordenadores e afins) muito embora estes re- teriais necessários para garantir o avanço dos
presentem a hierarquia máxima desse tipo de processos educacionais’’.
organização:
A qualidade da educação propiciada aos
Entende-se que o Programa de Fortalecimento dos alunos é resultado de uma série de ações da
Conselhos Escolares favoreceu, no âmbito das redes gestão escolar, e não apenas a atuação do
públicas de ensino, a compreensão de que o conselho
professor em sala, até porque este aspecto,
escolar pode ser construído coletivamente. Assim, configura a participação e decisão de caráter pedagógico também está relacionado a um trabalho muie administrativo como um espaço de debates e nego- to mais elaborado, como respaldo profissional,
ciações no que diz respeito às necessidades e priorida- valorização, disponibilidade de materiais, escodes da escola e como um canal de democratização da lha dos livros didáticos, estímulo a formação
gestão escolar (PARO, 2000, p. 32).
continuada, entre outros.
Com isso, a partir do programa, fica visível
que a gestão de conhecimento compete a
todos os envolvidos no processo educativo,
direta ou indiretamente, tais como gestores,
professores, funcionários em geral, os próprios
alunos e também os familiares, que são a base
educacional da criança e precisam estar em
consonância com a escola para que o trabalho
atinja-os amplamente.

O Projeto Político e Pedagógico (PPP) é um
documento norteador não apenas para gestores e professores, mas também funcionários,
alunos e famílias e comunidade em geral. Os
profissionais consideram como um documento
inacabado, porque atualizam constantemente
de acordo com as experiências escolares, visando sempre um aperfeiçoamento das práticas pedagógicas (PARO, 2000).
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Além disso, deve ser um documento acessível aos professores, que participam ativamente
de suas modificações, e principalmente, são
todas colocadas em prática, não sendo apenas uma utopia. O planejamento escolar é o
responsável por nortear todo o processo educativo, sendo fundamental, pois nesse período
é traçado metas e estratégias para atingir os
objetivos, proporcionando um ensino de qualidade aos educandos, sendo um mecanismo
norteador para um processo educativo eficiente.

Há também as confraternizações, já que a
escola deve compreender que o processo educativo vai muito além do que acontece na sala
de aula, e o fortalecimento da parceria entre família, escola e comunidade, produz resultados
ainda mais positivos na formação das crianças.
Com isso, há diversos eventos e comemorações em datas propícias, tais como Carnaval,
Páscoa, Dia das Crianças, Festa Junina, Dia do
índio, Natal, além de Feiras de literatura, ciências, artes e afins.

Já no que tange aos gestores, ressalta-se
que a equipe da coordenação e direção deve
ser muito engajada. É preciso que exista uma
relação muito harmônica e estreita entre os
gestores e corpo docente, resultando em um
belo trabalho com muita parceria. É estimado
que participem democraticamente, não estabelecendo uma relação de hierarquia, para facilitar a troca, ou seja, a exposição de problemas e opiniões que apenas quem está na sala
de aula é capaz de relatar com clareza. Assim, através desta liberdade na comunicação,
Já as reuniões pedagógicas com os pais é possível desenvolver soluções reais para os
acontecem bimestralmente mas podem eventu- problemas cotidianos da escola (PARO, 2000).
almente acontecer em outros períodos e formatos de acordo com as necessidades. Nela, são
É comum que existam inúmeras discussões
conversados aspectos sobre a escola, com acerca da criação de um espaço compatível,
projetos, parcerias e novas melhorias, bem que tenha arquitetura adequada, disposição
como do desenvolvimento do aluno individual de recursos físicos como materiais didáticos,
e coletivo (explorando a sala como um todo). multimídias, entre outros que facilitem a aprenSe trata de um momento importante, contudo, dizagem, mas estes recursos, embora extremamuitas vezes desafiador, pois a rotina de mui- mente importantes também, fazem parte de um
tas famílias faz com que exista dificuldade de trabalho muito mais minucioso e sensível que
aparecer regularmente nestes encontros. Des- deve acontecer na escola.Afinal, como mostra
sa forma, aponta-se a necessidade de viabili- Libâneo (2004) precisa existir um campo sutil
zar e explorar a parceria com a família em prol que conecte os recursos disponíveis, com os
do desenvolvimento integral do aluno.
profissionais que farão uso, com os alunos que
desfrutarão dos mesmos, com a equipe que
Existem mecanismos que viabilizem a quali- gerencia o ambiente, entre outros.
dade educacional, tais como a Associação de
Pais e Mestres (APM) que trabalha com parceEste campo, por sua vez, será chamado de
rias e arrecadações para melhorias no ambien- atmosfera, evidenciando a necessidade de
te e compra de materiais. A APM trabalha so- uma atmosfera estruturada e propícia para que
bre a parceria entre família e escola, buscando os objetivos sejam alcançados. Para isso, disviabilizar o processo educativo, não só através cute-se a necessidade de existir uma proposta
dos recursos físicos, como também apoio ao pedagógica que considere a diversidade existrabalho docente, desenvolvimento do aluno, e tente, considerando que não existe um padrão
tantos outros fatores que interferem diretamen- de aluno, uma vez que nem todos se desenvolte na qualidade da educação.
vem da mesma maneira, e é preciso existir maAs reuniões da Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) devem acontecer semanalmente e contar com a presença dos professores da unidade escolar e equipe gestora onde
discutem assuntos que pertencem ao processo educativo. É uma ação de planejamento,
onde falam sobre avaliações, organizações de
eventos e casos específicos de alunos, que
são discutidos em equipe para as devidas intervenções (PARO, 2000).
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neiras de atender à todos e conduzir um trabaE por fim, Libâneo (2004) cita o professor,
lho eficiente frente aos mais diversos cenários. que precisa não somente de formação inicial
compatível como também de estar compromeO primeiro ponto a ser evidenciado na cria- tido, por meio da formação continuada, consção dessa atmosfera é a família, uma vez que tantemente com os seus avanços, para que
como evidencia Freud (1996) esta representa a sempre se coloque na posição de aprendiz e
base da construção da identidade do indivíduo tenha consigo um aparato de conhecimentos,
e não deve ser desconsiderada do processo estratégias e recursos para desenvolver os alueducativo. Os familiares podem trazer informa- nos adequadamente. E neste caso, mais uma
ções extremamente relevantes sobre o aluno, vez, cita-se a necessidade de uma equipe gesauxiliando na dinâmica escolar, pode também tora capaz de ampará-lo, desenvolvendo uma
apresentar informações acerca da realidade parceria efetiva, pois a qualidade do que aconvivida que auxilie a escola a adaptar os con- tece em sala representa a estrutura disponível
teúdos e tornar a escola mais voltada a rea- na escola como um todo.
lidade de seu público, bem como a parceria
entre família e escola pode possibilitar que os
A partir do entendimento que tudo no espaço
familiares deem continuidade nos estímulos e escolar é interligado e refletirá diretamente na
auxiliem para que este conhecimento faça par- aprendizagem e desenvolvimento do alunado,
te da realidade e cotidiano da criança.
é preciso que a equipe consiga adequar em
conjunto, trabalhando democraticamente, as
Na sequência, evidencia-se outro ponto im- propostas pedagógicas a fim de traçar as esportante a ser considerado que é o vínculo, tratégias, mensurar conquistar, discutir novas
seja entre das famílias com os seus entes/ abordagens, entre outros (LIBÂNEO, 2004).
alunos da instituição, bem como dos profissionais da educação com os alunos, reforçando
Contudo, muito embora os documentos
a autoestima, gerando harmonia, parceria, en- norteadores na escola sejam essenciais e fatre outros que tornam o espaço propício para çam parte do planejamento, é preciso utilizáa aprendizagem e desenvolvimento humano. -los sabiamente para que não sejam apenas
Além disso, ao falar em relações vinculares, documentos de gaveta e sim façam parte do
não se trata apenas da professora em sala de cotidiano, direcionando a equipe, sendo agreaula buscar estar conectada com os seus alu- gados em análises, reuniões e constantemente
nos, mas sim a equipe gestora ter projetos que reformulado para que novas estratégias sejam
promovam essa harmonia no ambiente (como acrescidas de acordo com o trabalho realizado
combate a violência e bullying, respeito à diver- anualmente.
sidade), além de estabelecer uma relação positiva com todos os profissionais do ambiente
Com isso, verifica-se que a gestão de conheescolar, pois como mostra Damiani (2008) a cimento envolve a percepção de que todos os
criança é fortemente impactada pelo exemplo, envolvidos no processo educativo são necesentão o respeito, a harmonia, paz e parceria sários para que seja possível desenvolver um
devem fazer parte do seu cotidiano para que trabalho com qualidade, e em hipótese alguma
isso seja naturalmente reproduzido.
deve ser feito um trabalho fragmentado uma
vez que todas as esferas devem estar unidas,
Além disso, Damiani (2008) também cita a em parceria e engajadas em prol de um bem
parceria entre família e escola, para que pais comum: a disseminação do conhecimento de
se sintam à vontade para conversar com pro- maneira efetiva.
fessores e gestores se abram diante de suas
dificuldades, se sintam à vontade para dar sugestões, confiem no trabalho realizado pela
escola e construírem cotidianamente um ambiente melhor para todos os envolvidos no processo educativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do desenvolvimento do estudo, foi possível perceber que a escola tem como objetivo
primordial a formação ampla do aluno enquanto cidadão, para que todos os ensinamentos ultrapassem os muros da escola, e sejam mais do que habilidades e competências desenvolvidas
em relação às disciplinas curriculares, e sim representem ferramentas de desenvolvimento pessoal, profissional, colaborando para uma sociedade melhor.
E ao falar em estratégias que gerem uma educação de qualidade, é imprescindível não citar o
trabalho do professor, pois este está em contato direto com o alunado e busca constantemente
trabalhar em prol da aprendizagem e consequente desenvolvimento. Porém, com a premissa
da gestão de conhecimento, reconhece-se que gerar uma atmosfera propícia a tais objetivos
envolve um trabalho em equipe, com respaldo, projetos e engajamento de todos os envolvidos
no processo educativo.
Dessa forma, conclui-se que gerar uma educação de qualidade vai muito além de criar estratégias pontuais, e sim desenvolver um olhar amplo sobre o desenvolvimento humano, necessidades dos alunos, das categorias profissionais envolvidas, dos familiares, entre outros para representar um ambiente que estimule em todas as nuances os objetivos a partir da compreensão de
que a escola é um espaço gerador de conhecimento e precisa se dispor adequadamente para
formar cidadãos plenos e que exerçam verdadeiramente a cidadania.
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INDÚSTRIA CULTURAL E CINEMA
ESTADUNIDENSE DURANTE A GUERRA
FRIA

RESUMO: O presente artigo procura discutir, a partir do conceito frankfurtiano de indústria cultural e da análise de filmes como fontes históricas, como o americanismo foi propagado pelo
cinema durante a Guerra Fria. Para tanto, este trabalho  tem base na pesquisa bibliográfica
por meio de artigos e trabalhos conceituados. Os resultados mostram como a indústria estadunidense  influencia as sociedades dos tempos remotos às atuais.

Palavras-chave: Estados Unidos; Cinema; História; Guerra Fria; Americanismo.
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INTRODUÇÃO

É

fundamental que o trabalho do historiador na escola esteja amparado por fontes históricas, sejam elas textos, filmes, objetos diversos e obras de arte. Do contrário, a narrativa
construída durante as aulas é estéril e limita-se a um monólogo.

O cinema hollywodiano, durante a Guerra Fria, foi fundamental para que se transmitisse ao
mundo o sonho e o modo de vida americanos. Com roteiros formatados para uma fácil compreensão, as películas veicularam histórias que envolviam afetos e guerras. Vale dizer ainda que,
segundo essas produções nos fizeram – e ainda fazem – crer, as guerras norte-americanas
também são travadas por afeto na medida em que são fruto do desejo estadunidense de levar
liberdade, democracia e, portanto, um modo de vida seguro ao mundo.
Com a intenção tanto de trazer material para reflexão por parte dos colegas professores, quanto para possibilitar ideias atividades de História no Ensino Médio, neste artigo, analisaremos os
filmes Vampiros de Almas (1956, dirigido por Don Siegel), Dr. Fantástico (de 1964, dirigido por
Stanley Kubrick) e o filme dirigido por Phillip Noyce em 2002 baseado no romance O americano
tranquilo (de 1956, escrito por Graham Greene).
Assim como se pode fazer em sala de aula, partimos de uma breve contextualização dos
elementos que levaram à produção do americanismo e das críticas tecidas pelos pensadores
da Escola de Frankfurt para compreender criticamente as representações – nos filmes citados
– dos Estados Unidos em sua luta contra o comunismo e pela construção do imaginário hollywodiano de um país tranquilo, independente, livre e democrático.
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AMERICANISMO: UM PROJETO
O projeto do americanismo dos Estados Unidos da América, durante o período da Guerra
Fria, pode ser pensado como um projeto aliado
à técnica e, sobretudo, à crença na técnica e aos
benefícios por ela conquistados. Referimo-nos a
ideia da civilização do consumo, à realização do
indivíduo enquanto consumidor. Entretanto, para
identificarmos tais argumentos, é necessário pensarmos em “dois eventos cuja força só vagamente era pressentida em 1945: a difusão da prosperidade e da cultura de consumo numa sociedade
afluente, e o impacto da guerra fria à sombra do
cogumelo atômico” (LEUCHTENBURG, 1976, p.
703).
Além desses dois eventos, a outros elementos
fundamentais para a compreensão do americanismo, como apontou o historiador Antonio Pedro
Tota (2000): a democracia, associada aos heróis
americanos, às ideias de liberdade, aos direitos
individuais e à independência; o progressismo,
associado ao racionalismo, à capacidade de se
transformar o mundo natural, justamente vinculado ao consumo; e o tradicionalismo da vida pura
na fazenda, o enaltecimento dos valores familiares, do trabalho e do temor a Deus.

os períodos bélicos citados. É importante ressaltar que algumas cláusulas contratuais do Plano
Marshall referem-se à obrigatoriedade do consumo de filmes norte-americanos por parte dos
países envolvidos no auxílio para a reconstrução
econômica.
Há uma ideia corrente de que Joseph Goebbels
(1897-1945), Ministro da Propaganda da Alemanha nazista entre 1933 e 1945, teria afirmado
que era mais eficiente exercer o poder através
da conquista do coração do povo e mantê-lo, do
que fazê-lo pelo poder das armas. Pode-se afirmar que o Estado tecnocrático norte-americano
soube exatamente como conquistar, não só os
corações do seu país, como do mundo, ou de
uma grande parte dele. Para tanto, utilizou projetos que conquistaram corações no âmbito da
cultura. A sedução do “american way of life” encontrava-se justamente no fato de que era transmitida via cultural, e não através de imposições
econômicas, militares e políticas. “Nesse aspecto, a cultura se torna decididamente econômica,
e esse tipo especial de economia claramente define uma agenda política, ditando formas de ação
política” (JAMESON, 2001, p. 24).

No Estado tecnocrata, os únicos aptos a opinar
são aqueles que se utilizam da técnica, justamenDurante as grandes guerras mundiais, os Es- te os indivíduos detentores dos meios técnicos.
tados Unidos reafirmaram seus valores e sua Assim:
identidade diante de inimigos que ameaçavam a
a indústria cultural reflete assim as mesmas reordem mundial, e a tão por eles defendida demolações
e antagonismos que o mundo industrial
cracia. Era fácil identificar contra quem se deveria lutar, quem eram os “good guys” e os “bad das sociedades modernas, com a diferença que,
guys”, prontos a salvar e a condenar o mundo cúmplice da ideologia dominante, ela tem como
respectivamente. Destarte, a crença ocidental papel homogeneizar e tornar inofensivos os posbaseada na técnica – aliada a ideia do Destino síveis conflitos, em particular os que poderiam
Manifesto –, foi utilizada como forma de induzir provir dos focos culturais (LAURRENT ASSOUN,
a percepção da população, tanto estadunidense 1991, p. 85).
como mundial. Nesse sentido, o cinema foi utiliDe fato, os discursos utilizados pela propaganzado como uma verdadeira fábrica de ideologias,
propaganda do americanismo, por meio da qual da do americanismo referem-se aos paradigmas
as ideias da democracia americana – universal do indivíduo ocidental: a liberdade, a questão da
no entender estadunidense –, o progressivismo e individualidade, o progresso-técnica e, por fim, a
o tradicionalismo eram demonstrados como vir- felicidade. Felicidade esta que, não podendo ser
tudes de um país cujas diferenças sociais foram alcançada através da modernização das técniresolvidas através da mobilidade social, através cas, da realização do homem enquanto indivíduo
capaz de desenvolver suas potencialidades, redo trabalho e da possibilidade de consumo.
aliza-se no consumo propiciado pelo trabalho e
De fato, verifica-se que o cinema, no contexto pelos tabus impostos pela doutrina puritana. Tais
da indústria cultural – entendida aqui como ex- aspectos chocam-se com o único inimigo emerploração sistemática e programada de bens de gente e concreto após os conflitos da Segunda
consumo – foi uma das principais armas durante Guerra Mundial, o comunismo.
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AMEAÇA VERMELHA: DETENTORA
DE ALMAS E DE CORPOS

Diante de tais considerações, o discurso a
ser utilizado pelo Estado tecnocrático norte-americano deveria ir além de um esforço de
guerra contra o comunismo. O discurso deveria ser capaz de estremecer suas mentes a partir do temor frente a ameaça da perda de sua
identidade, de suas crenças e de seus valores:
“o cinema entra para a categoria das armas
a partir do momento em que está apto a criar
a surpresa técnica ou psicológica” (VIRILIO,
1993, p.15). Para além de entretenimento, as
imagens e o discurso cinematográfico passam
a fazer parte de todo um aparato para transformar a subjetividade em razão instrumental, ou
seja, reduzir a capacidade racional a apenas
processos operacionais sem reflexões.

A única ameaça capaz de fazer frente a uma
sociedade cuja crença na extinção das diferenças sociais consolidava-se através da mobilidade social e dos produtos que se poderia
consumir, era a União Soviética com seu discurso sobre a tomada do poder pelo proletariado, noutras palavras, o comunismo. É nesse
contexto que podemos identificar discursos relacionados à perda de identidade da sociedade norte-americana que, rotuladas de acordo
com seus consumidores/espectadores, eram
colocadas como sendo universais e ameaçadas pelo comunismo, personificado pelos soviéticos. Se a sedução do “american way of life”
consistia nos padrões da vida norte-americaExemplo disso é o filme de 1956, dirigido
na, “o mercado era o melhor caminho para a por Don Siegel, intitulado Vampiros de Almas
americanização” (TOTA, 2000, p. 25).
– em inglês, originalmente Invasion of the body
snatchers, O enredo refere-se a uma pequena
No entanto, as críticas realizadas por intelec- e pacata cidade norte-americana, Santa Mira,
tuais estadunidenses – especialmente imigran- cuja população começa a vivenciar estranhos
tes e marginalizados – quanto à mediocridade acontecimentos, relacionados à mudança de
e o materialismo excessivo da sociedade tra- comportamento de determinados habitantes.
ziam um problema a mais. Para além do fato Tais cidadãos revelam-se apáticos, isentos de
da necessidade de se formar um bloco hemis- qualquer sentimento humanista. Não é de se
férico contra o perigo vermelho, era necessário esperar que o único habitante apto a investigar
mudar a imagem que alguns norte-americanos esses eventos sinistros seja um médico – protinham de si próprios e também torná-la palatáfissional especialmente ligado à técnica, tanto
vel para a América Latina.
para diagnosticar como para curar ameaças às
vidas humanas.
Sob este aspecto, a americanização contava
com a indústria hollywoodiana – leia-se a técApós uma rápida demonstração da vida conica hollywoodiana – como forma de veicular
tidiana dos cidadãos e de elementos que martanto a imagem remodelada do norte-americano como sua relação com as outras Américas. cam a prosperidade da sociedade de consumo
Um bom exemplo disso é o papel de Disney (bairros de classe média, carros acessíveis, cana Política de Boa Vizinhança, assim como sas equipadas com eletrodomésticos), o disdos próprios atores dos filmes produzidos em curso do filme passa a fazer referência a uma
Hollywood, que realizavam uma verdadeira son- suposta situação mundial. Um psiquiatra condagem sobre as posições políticas dos países sultado a respeito de alguns pacientes relata
da América Latina. Segundo Tota, especifica- uma histeria em massa, talvez causada pela
mente no caso dos estadunidenses, a america- preocupação com o mundo. Num segundo monização consistia numa “política pedagógica e mento, o próprio Dr. Benell (the good guy) afirdisciplinadora carregada de preceitos da moral ma que “mesmo hoje em dia, não é fácil enlouprotestante Anglo-Saxônica, a fim de assegurar quecer”. Aparentemente, o filme ou os diálogos
os pilares básicos da civilização cristã” (TOTA, não revelam os motivos de tais afirmações.
2000, p.36).

140

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

No entanto, Dr. Benell e sua namoradinha Becky descobre que, inexplicavelmente, corpos
estão sendo trocados por seus sósias, corpos
de pessoas que conhecem, com quem conviveram sua vida inteira. E o mais assustador,
esses sósias são caracterizados pela perda de
características humanas, como seres cruéis e
desumanos, como vítimas de uma doença maligna e contagiosa. Os próprios personagens
afirmam que a doença primeiro tomaria conta
de Santa Mira para depois, gradualmente, do
país e do mundo inteiro. “Só na luta percebemos o valor da humanidade” – ou o que os
norte-americanos entendem como humanidade –, afirma o Dr. Benell.
Quase ao final do filme, quando toda a cidade já foi transformada em sósias, com exceção
dos ‘namoradinhos’, ocorre um diálogo entre
eles e o psiquiatra bem sucedido da cidade, já
transformado em sósia:
(Psiquiatra) –Santa Mira era cheia de problemas, até que a solução veio do espaço. Sementes caídas do céu enraizaram-se numa
fazenda. Dela surgiram leguminosas com o
poder de se reproduzir igual a qualquer forma
de vida. Seus novos corpos estão se formando, célula por célula, átomo por átomo. Não há
dor. De repente, enquanto vocês dormem eles
absorvem suas mentes e vocês renascem num
novo mundo.

passa a ser conivente com a ameaça, na medida em que não toma as precauções necessárias para deter o avanço desse mal iminente.
O filme termina com a fuga de Dr. Benell de
Santa Mira e a ajuda que recebe de um psiquiatra de outra cidade, ligando para o FBI. Momentos antes, o psiquiatra afirma: “um psiquiatra
ajudaria se fosse apenas um pesadelo...”. Noutras palavras, os únicos capazes de salvarem e
conduzirem o resto do mundo para o caminho
da democracia, da liberdade, do progresso e
dos valores humanistas são os Estados Unidos
da América. A aparente solução enviada por
elementos externos consistia, verdadeiramente,
numa armadilha eficaz para prender as mentes
e os corações, não só norte-americanos como
latino-americanos. Era impossível não tomar
uma posição, era impossível manter-se neutro
diante de tal situação. Segundo Saunders:
abater o adversário é menos capturá-lo do
que cativá-lo, é infligir, antes da morte, o pânico
da morte. [...] Não existe, portanto, guerra sem
representação ou arma sofisticada sem mistificação psicológica, pois, antes de serem instrumentos de destruição, as armas são instrumentos de percepção, ou seja, estimulantes que
provocam fenômenos químicos e neurológicos
sobre órgãos do sentido e o sistema nervoso
central, afetando as reações e a identificação
e diferenciação dos objetos recebidos (SAUNDERS, 1999, p. 12).

(Dr. Benell) – Onde todos são iguais.
(Psiquiatra) – Exatamente.
Podemos afirmar, portanto, para além da
(Dr. Benell) – E que mundo! Não somos os guerra travada nos campos de batalha, enúltimos humanos. Vocês serão destruídos! tre bombas atômicas e armas de fogo, o que
(VAMPIROS DE ALMAS, 1956)
ocorria era uma verdadeira guerra ideológica,
sustentada pelos efeitos psicológicos da proApesar de fazer parte da trama do filme, o di- paganda do americanismo. Concordamos com
álogo alerta para a perda da identidade norte- H. Marcuse quando afirma que a tecnologia é
-americana diante da reformulação dos valores forma de organizar, perpetuar e modificar as
que, no contexto da Guerra Fria, é associada relações sociais, instrumento de controle e doà pauta comunista. A perda do próprio corpo minação:
representa, em si, um dos emblemas norte-americanos enquanto protetor dos direitos e da
[...] o poder tecnológico do aparato afeta toda
liberdade individual, o direito à propriedade de a racionalidade daqueles a quem serve. Sob o
seu corpo. Sob este aspecto, toda a cidade impacto deste aparato, a racionalidade indivi141
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dualista se viu transformada em racionalidade
tecnológica. [...] Esta racionalidade estabelece
padrões de julgamento e fomenta atitudes que
predispõem os homens a aceitar e introjetar os
ditames do aparato (MARCUSE, 1999, p. 77).
Assim, pensamos ser possível classificar o
americanismo como fruto de um Estado tecnocrático, cujo principal objetivo é canalizar
os instintos, desejos e temores humanos em
benefício do aparato, de seu discurso que se
quer universal.

A PARANOIA COLETIVA
Esse discurso universal do americanismo, encontra-se também no filme Dr. Fantástico – de
1964, dirigido por Stanley Kubrick – que retrata
a crença da perfectibilidade da sociedade norte-americana e a paranoia coletiva da ameaça
comunista. Charles Maland afirma que:
Dr. Strangelove uses nightmare comedy to
satirize four dimensions of the Cold War consensus: anti-Communist paranoia; the culture’s
inability to realize the enormity of nuclear war;
various nuclear strategies; and the blind faith
modern man places in technological progress
(MALAND, 1990, p.295).
O filme conta a história de um general, o Dr.
Ripper, que enlouquece e resolve mandar uma
frota de aviões B-52 para atacar a União Soviética. Só que ele não sabia, e nem fica sabendo, que os soviéticos haviam construído uma
super potente arma nuclear, capaz de extinguir
toda forma de vida na Terra, “a Doomsday device which will automatically detonate if a nuclear weapon is dropped on the Soviet Union
[...]”(MALAND, 1990, p.295). Essa manobra
tática desencadeia uma discussão na cúpula do governo norte-americano, pois eles não
conseguem fazer o recall das aeronaves. O
presidente então entra em contato com o premier russo e autoriza o abatimento dos aviões,
mas um deles consegue jogar a bomba e ativar a Doomsday. O filme termina sugerindo o
holocausto da humanidade.

O General Ripper representa a primeira crítica do filme em relação à paranoia anticomunista. Dele se depreende a ideia que os americanos têm do comunismo: uma tirania brutal,
uma sociedade bárbara e atrasada, em oposição a América, verdadeiro Reino da Liberdade – de consumo. Esta era defendida como
um modelo a ser seguido por todo o mundo
de acordo com o americanismo. O desenvolvimento econômico mais democrático trouxe
mais abundância para a sociedade, resultado
do avanço tecnológico que reduz os conflitos
de classes ao promover a ascensão social de
muitas camadas antes pobres. No entanto, o
espectro comunista ameaçava a estabilidade
do país, era, portanto, necessário lutar contra
essa ameaça externa ao mesmo tempo que se
devia proclamar as virtudes econômicas, sociais e democráticas da América para o resto
do mundo. E. J. Hobsbawm afirma que:
um anticomunismo era útil [...]. Um inimigo
externo ameaçando os EUA não deixava de
ser conivente para governos americanos que
haviam concluído, que seu país era agora uma
potência mundial e que ainda viam o isolacionismo ou protecionismo defensivo como seu
grande obstáculo interno. [...] A histeria pública
tornava mais fácil para os presidentes obter somas necessárias para a política americana. E
o anticomunismo era genuína e visceralmente
popular num país construído sobre o individualismo e a empresa privada, e onde a própria
nação se definia em termos exclusivamente
ideológicos (‘americanismo’) que podiam na
prática conceituar-se como polo oposto ao
comunismo. [...] Na verdade, [...], a questão
não era a acadêmica ameaça de dominação
mundial comunista, mas a manutenção de uma
supremacia americana concreta (HOBSBAWM,
2001, pp. 232-234).
Nesse contexto de paranoia anticomunista
está o fenômeno do macartismo. Seu ‘fundador’
foi Joseph McCarthy (1908-1957), senador do
estado do Wisconsin entre 1947 e 1957, que
soube explorar ao máximo a obsessão de um
conflito ideológico criando um medo obsessivo
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da subversão comunista no interior do Governo
e da própria sociedade norte-americana. O pânico vermelho culminou em leis anticomunistas
e na perseguição politica de pessoas acusadas
de comunismo. De acordo com Leuchtenburg,
o macartismo foi “uma doença da mobilidade
de classes e da cultura de consumo” (LEUCHTENBURG, 1976, p. 733).
A segunda crítica do filme se dá em relação
ao perigo quase inevitável de uma guerra nuclear, resultado da desenfreada corrida armamentista entre as duas superpotências mundiais,
EUA e URSS. A explicação para essa disputa
por grandeza e potência em armamentos teve
sua matriz na incompatibilidade das ideologias,
porém expandiu-se para a esfera do poder de
retaliação.
As pesquisas norte-americanas pela bomba nuclear tiveram início durante a Segunda
Guerra Mundial, mas em sigilo absoluto, afinal
Hitler não poderia saber. Porém, a União Soviética conseguiu produzir sua bomba atômica.
É dada a largada! O medo dos norte-americanos em relação ao poder da bomba soviética
desencadeou investimentos altíssimos em pesquisas e defesas.
A teoria norte-americana afirma que a lógica do sistema de armas, baseado no medo, é
apenas de possuir tais armas poderosas, mas
não usá-las; elas prevenirem assim os ataques
e limitaram a guerra entre as potências, criando um medo recíproco de destruição mútua,
“supõe antes de mais nada a invulnerabilidade
do poderio nuclear. Se dois Estados possuem
bombas atômicas, um achando-se capaz de
desarmar o outro, [...], cada um dos duelistas
temeria o ataque por ‘antecipação’ do outro”
(ARON, 1987, p. 103) Raymond Aron denominou esse equilíbrio de forças das armas como
igualdade no equilíbrio do terror:
definida pela capacidade de cada um dos
dois infligir ao outro destruições inaceitáveis.
Se um dos dois adquire meios de destruir a
maioria dos mísseis (meios de retaliação) do

outro, o equilíbrio do terror é rompido. O equilíbrio então define-se como MAD, mutual assured destruction (ARON, 1987, p. 106).
Esse equilíbrio do terror é contrário ao movimento pré-guerra descrito por Norbert Elias
sobre o monopólio do uso da violência, baseado no ataque como forma de defesa. Aqui, a
ordem é nunca atacar primeiro. Em relação às
armas, a competição entre as duas potências
estava relativamente equilibrada, porém, social
e economicamente os Estados Unidos estavam
de longe mais a frente. A corrida armamentista,
oscilava entre corrida e controle mútuo. Essa
situação, num certo sentido, trouxe benefícios
pois possibilitou um diálogo constante entre
potências ideologicamente antagônicas que temiam desencadear uma guerra potencialmente
acidental que eliminasse as formas de vida da
Terra.
A terceira crítica está na questão das estratégias de guerra. O filme foi produzido em 1964,
período em que o discurso era de superioridade estratégica dos EUA, uma vez que o país
já havia atingido o pináculo do poder. Porém
a questão de superioridade estava ultrapassada pois qualquer embate nuclear entre as potências, resultaria no Doomsday. A estratégia
do presidente John F. Kennedy e do Secretário de Defesa Robert S. McNamara era de um
embate de forças contra forças, essa doutrina
estava “gerando uma demanda adicional por
parte dos militares por mais armamentos [...]
num nível muito superior ao que fora estimado”
(BUNDY, 1993, p. 253).
McNamara sabia que essa demanda de mais
armas resultaria em mais armas por parte da
União Soviética e o impasse jamais se resolveria, por isso uma série de tratados para controles mútuos foram assinados. A personagem
Dr. Fantástico só aparece ao final do filme, mas
representa exatamente a ciência da estratégia
nuclear, ou seja, “the art of producing in the
mind of the enemy the fear to attack you” (MALAND, 1979, p. 297). No entanto, é incapaz de
combater os poderes altamente destrutivos da
radioatividade.
143

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

O período de prosperidade pós-guerra resultou um aumento no consumo e a expansão de
suas indústrias para países estrangeiros, disseminando o american way of life como o paradigma da democracia liberal e da cultura de
consumo. De acordo com Leuchtenburg:

técnica e consideram a morte de outros aceitável. Especialmente os norte-americanos, que
pregavam os benefícios do progresso técnico
na economia e na sociedade e pretendiam disseminá-los por todo o mundo.
“A guerra fria e o papel da América como nação imperial afetaram o país de múltiplas maneiras. A economia foi estimulada e desvirtuada pelas despesas com equipamentos bélicos
e munições” (LEUCHTENBURG, 1976, p 724).
Truman assume o posto da presidência dos Estados Unidos após a morte de Roosevelt, em
1945. Somente nesse momento foi informado
da existência da bomba atômica. Herdou o
legado do New Deal, e manteve-se fiel a ele.
Para Adorno e Horkheimer:

A guerra fria serviria para fomentar desenvolvimentos mais benignos: prosperidade, progressos sociais e, o mais inesperado de tudo,
o movimento por uma maior igualdade. [...] Os
gastos com armamentos proporcionaram o
maior ímpeto para o boom da década de 1950
que empurrou muita gente para cima da linha
de pobreza. Os economistas falaram do ‘efeito
soviético’, querendo com isso significar a forma como as compulsivas reações americanas
às ações russas acabaram por justificar tudo,
desde os crescentes gastos em pesquisas e
a tese do capitalismo de Estado [new deal]
programas de desenvolvimento [...] (LEUCH- postulava o deslocamento do primado da ecoTENBURG, 1976, p. 705).
nomia em relação ao conjunto da sociedade
para o da política. A análise do poder passa,
Assim, percebe-se que a plenitude da socie- então, para esses autores, a concentrar-se didade de consumo americana estava atrelada retamente na esfera de dispositivos políticos de
aos progressos na área de armamentos, e para dominação, relegando a posição secundária o
continuar a produzir armamentos, era neces- poder econômico via lucro e propriedade [...]
sário que existisse uma guerra ou pelo menos O controle político sobre a produção e a distrium inimigo externo ameaçando a estabilidade buição mediante a imposição do planejamento
interna para mobilizar a nação a se esforçar econômico associado ao controle sobre os trapara combatê-lo em nome da estabilidade e balhadores desloca para a área mais ‘leve’, a
supremacia norte-americanas, caso contrário a da circulação das mercadorias e das represeneconomia dos EUA entraria em um novo colap- tações ideológicas da sociedade, o fulcro da
so, uma Segunda Grande Depressão, que era reprodução do processo inteiro (COHN, 1986,
o maior medo das pessoas no pós-guerra. Os pp.10-11).
EUA deveriam se proteger e proteger o mundo
dos soviéticos, disseminando sua cultura por
A missão de Truman, segundo Leuchtenburg,
todos os países, antes dos comunistas.
era “adaptar o liberalismo da Grande Depressão a uma era de crescimento econômico e
A última crítica é feita em relação à crença abrir caminha para a nova ênfase da cultura de
absoluta no progresso técnico e seus benefí- consumo, da guerra fria e da revolução dos dicios para e economia norte-americana. Em reitos civis.” (LEUCHTENBURG, 1976, p 711).
Dr. Fantástico, o aparato tecnológico quando Para isso teve que garantir emprego e estabiusado para o mal possui grande eficiência, no lidade econômica para dar conta da ânsia de
entanto, quando se tenta usá-lo para o bem, consumir da população: esta era a missão do
nada funciona. A crítica é incisiva a todos os Fair Deal – economia de abundância.
seres humanos que, aparentemente, possuem
um instinto de destruir uns aos outros. Os seres humanos acreditam na sua salvação pela
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No entanto, a economia era voltada para a
guerra permanentemente, pois só assim evitaria o desemprego em massa, afinal muitas
comunidades pequenas somente puderam
crescer por serem “dependentes da prosperidade das indústrias bélicas lá instaladas”
(LEUCHTENBURG, 1976, p 726). Ou seja, as
despesas militares geraram e garantiam pleno
emprego e prosperidade, mantinham cada vez
mais afastado o medo da volta da Grande Depressão. Na abertura do capítulo sobre guerra
fria, Hobsbawm coloca uma epígrafe de Richard Barnet, referente a essa estreita relação
entre guerra e prosperidade em tempos de paz
nos Estados Unidos:

A TRANQUILIDADE AMERICANA

O filme O Americano Tranquilo conta a história
de um jovem americano (Alden Pyle) que se envolve com a amante vietnamita (Phuong) de um
jornalista inglês (Thomas Fawler), narrador da
trama, durante a década de 1950 no Vietnã. Em
meio a uma história de amor, a película mostra
a disputa pela dominação política do Vietnã por
parte dos comunistas e dos franceses. Nesse
contexto, a trama acaba por desvelar a estratégia de dominação norte-americana para consolidar naquela região mais do que uma área
de influência, uma cultura que fosse reflexo das
‘virtudes’ que os estadunidenses acreditam ter:
uma democracia que se caracteriza pela abunA economia de guerra proporciona abrigos dância, pela crescimento econômico e pelo deconfortáveis para dezenas de milhares de buro- senvolvimento técnico, que colocariam fim ao
cratas com e sem uniforme militar que vão para conflito entre as classes.
o escritório todo dia construir armas nucleares
Dessa maneira, o filme e toda indústria cultural
ou planejar uma guerra nuclear; milhões de traatingem
seu objetivo maior: incutem a mentalibalhadores cujo emprego depende do sistema
de terrorismo nuclear; cientistas e engenhei- dade política estadunidense enquanto mantêm
ros contratados para buscar aquela inovação a população – agora convertida em espectadotecnológica final que pode oferecer segurança ra – entretida e passiva à recepção de tal ideologia. Como bem aponta Adorno, tal passividade
total; fornecedores que não querem abrir mão
é a meta maior da indústria cultural, que faz do
de lucros fáceis; intelectuais guerreiros que
consumidor não seu sujeito, mas seu objeto.
vendem ameaças e bendizem guerras (HOBSBAWM, 1991, p. 223).
A indústria cultural abusa da consideração
com relação às massas para reiterar, firmar e rePor isso o apelo ao:
forçar a mentalidade destas, que ela toma como
dada a priori e imutável. É excluído tudo pelo
American sense of mission, [...], was as que essa atitude poderia ser transformada. As
powerful as ever, but now it was reinforced by massas não são a medida, mas a ideologia da
the technology of nuclear weapons. John Ke- indústria cultural, ainda que esta última não posnnedy’s ‘New Frontier’ and Lyndon Johnson’s sa existir sem a elas se adaptar. (ADORNO, in:
‘Great Society’ proposed to eliminate poverty COHN, 1994, p.93)
and discrimination at home while protecting the
world from Soviet aggression (MALAND, 1979,
Neste processo, a população perde sua aup. 290).
tonomia. Já não decide mais o que ela mesma
pensa, produz ou compra. Realiza todas essas
Kubrick captou essa euforia e paranoia pre- ações de acordo com a ideologia que lhe foi
sente na cultura dos Estados Unidos.
incutida. Nas palavras de Marcuse, a população
abre mão de ser um ‘sujeito econômico livre’ e
torna-se objeto de organização e coordenação
em larga escala (MARCUSE, 1999), guiada e
medida por padrões impostos pelo aparato político.
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Nesse sentido, Marcuse vê o Estado democrático dos Estados Unidos, como um Estado
tão perverso quanto os Estados totalitários. Um
Estado que leva os indivíduos a abdicarem de
sua liberdade para o Estado porque este tem
soluções técnicas, mais do que políticas.
Nesse contexto podemos incluir o terrorismo
de Estado feito pelos norte-americanos também muito comum, principalmente durante a
Guerra Fria. Em O Americano Tranquilo esse
cenário é claramente apresentado, uma vez
que durante o conflito entre franceses e vietnamitas comunistas, os Estados Unidos – através
da figura do general Thé – financiavam uma
série de atentados terroristas a fim de conquistar o território do Vietnã e impedir o avanço do
comunismo.

quilidade americana é também uma arma fundamental durante a Guerra Fria.
O filme O Americano Tranquilo vai além do
efeito psicológico causado pela Guerra Fria.
Alden Pyle – a personificação da tranquilidade norte-americana – representa a sociedade
estadunidense que não percebe estar inserida
num aparato técnico, não percebe a perda da
liberdade, não percebe suas ações terroristas;
e acredita num Estado realmente salvador,
acredita num país que tem por função levar a
sua democracia, a sua virtude, a sua salvação
para o resto da humanidade, livrando-a do perigo chamado comunismo. Esta ideia torna-se
clara no diálogo de Pyle com o inglês Thomas:
(Pyle) – Numa guerra deve-se usar os recursos que se tem. Agora ele – general Thé – é o
melhor que temos.
(Thomas) – Enquanto isso mais pessoas devem morrer.
(Pyle) – [...] Se vamos impedir o comunismo
e apoiar uma terceira opção, precisarmos dar
ao povo um líder que eles admiram. [...]. Os
franceses não conterão os comunistas, eles
não têm capacidade nem coragem [...]. Ouça
Thomas, nós estamos aqui para salvar o Vietnã
disso. O ocorrido na praça deixa-me enojado,
mas a longo prazo, eu salvarei vidas (O AMERICANO TRANQUILO, 2002).

Em tempos de guerra fria era necessário tomar uma posição, era impossível ficar neutro,
como diz o assistente do jornalista britânico:
“Cedo ou tarde, Sr. Fawler, é preciso escolher
um lado, se quiser ser humano”. A ideia de
posicionar-se em um dos lados é central, num
movimento onde tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos viviam sob uma dolorosa
situação em que a qualquer momento, se um
adversário tentasse alcançar um nível bélico tal
que pudesse neutralizar o poder de retaliação
do outro, a consequência seria que o lado adversário estaria compelido a superar este esforço. Cada parte deveria manter sua habilidade
O diálogo revela, então, o envolvimento antes
contraofensiva. Como diz M. Bundy,
camuflado dos Estados Unidos na constante
guerra vivida no Vietnã. Eram os norte-americaambos os lados caíram na mesma situação, nos que financiavam os atentados a civis, eram
onde o que quer que pudesse habilitar os ame- os Estados Unidos que investem num candidaricanos a limitar a capacidade dos soviéticos to para derrotar os comunistas que tomaram
de lhes imputar danos era, ao mesmo tempo, o o Norte. Eram eles, acreditando que seu país
que poderia ameaçar a confiança soviética no era o portador da salvação da humanidade,
poderio de destruição de seu próprio contra-a- o portador da virtude democrática; e não de
taque (BUNDY, 1993, p. 254).
qualquer democracia, mas da democracia norte-americana.
Nesta guerra, as armas pesam psicologicamente, “os ataques obtinham sucesso total,
aterrorizando e paralisando os adversários,
antes que estes pudessem acostumar-se ao
ruído” (VIRILIO, 1993, p. 12). Por isso, a tran146
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tais considerações, é importante ressaltar que, embora concordemos com a Escola
de Frankfurt no sentido de que o cinema é utilizado enquanto técnica – leia-se indústria cultural
– para conquistar corações e mentes, e, como tal, reprodutor de certa ordem social vigente, é
preciso ressaltar também que este fato não exclui a questão da subjetividade do receptor. Nesse sentido, “Umberto Eco questiona ser de dominação a relação que o meio estabelece com o
público. Para ele, as mensagens não podem ser aceitas sem questionamento ou reinterpretação,
de forma que considerar o consumidor como mero objeto da indústria cultural, além de invalidar
esta relação que caminha pelos dois lados, não leva em conta as diferenças existentes entre os
indivíduos. [...] Eco entende a cultura de massa como um dado, um fato industrial cujas funções
não podem ser forçosamente negativas” (MENEGUELLO, 1996, p. 31).
Sob este aspecto, pensamos ser possível não a negação do sujeito crítico, mas a criação
de um novo sujeito que, ao receber, interpretar e, alguma vezes, criticar, aceita e introjeta – ou
não – as informações passadas através do filme. Isso acontece justamente porque o cinema
reproduz a realidade na qual os indivíduos estão inseridos. E, como são múltiplos os sujeitos,
são múltiplas as realidades retratadas. “Assim, os valores veiculados no cinema americano não
estão apenas internacionalizados como também compartilhados dentro da sociedade” (MENEGUELLO, 1996, p. 32).
Daí o amplo alcance dos filmes norte-americanos que, ao produzirem determinadas realidades
– determinadas circunstâncias que realmente ocorrem na vida dos indivíduos – estabelece com
eles uma identificação que contém uma relação de poder já pré-estabelecida na sociedade: Deve-se lembrar que essas relações de poder apresentam-se cotidianidades, na dinâmica própria
do funcionamento da sociedade, numa rede produtiva que compõe o campo social. Produtiva,
pois a relação não é compreendida pela dimensão restritiva e sim em sua positividade, numa
dinâmica cuja energia provém do que se cria e estimula e não do que se nega. Descrever os efeitos do poder em termos negativos (exclui, reprime, recalca, censura, abstrai, mascara, esconde)
é mal compreender essa dinâmica, pois o poder produz realidade, campos de objetos e verdade
(MENEGUELLO, 1996, p. 33).
O cinema hollywoodiano, para além da técnica, traz em seu bojo elementos da vida cotidiana
que faz com que as pessoas se sintam identificadas com ele e seus personagens, gera uma
sensação de pertencimento a um determinado contexto. Destarte, o indivíduo tende a aceitar
estereótipos, personagens que tipificam indivíduos reais e que, dependendo do papel que lhe é
dado, exerce uma função social: o indivíduo recebe a mensagem, identifica-se com ela e aceita
a reprodução de determinada ordem – leia-se relação de poder.
Especificamente no caso dos filmes produzidos durante a guerra fria, os consumidores estavam inseridos numa realidade tensa, paranoica e histérica, relacionada ao perigo nuclear – tanto
capitalista como comunista. Nesse sentido, a paranoia norte-americana e sua crença de que
eles – os norte-americanos – eram o povo escolhido para liderar a humanidade na luta contra
o mal – o comunismo – realmente fazia parte do cotidiano das pessoas. O filme O Americano
Tranquilo insiste na ideia de que era necessário tomar uma posição; ficar neutro significaria ser
desumano, não ter amor pela humanidade, diante de tamanha ameaça. Com efeito, ao mesmo
tempo que a paranoia e a histeria fazem parte da realidade, são reproduzidas na tela sem a pre147
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sença da crítica e, dessa forma, criam um sujeito que realmente acredita no perigo comunista e
que, como cidadão humanista – defensor da liberdade, da democracia etc. – deve lutar contra
o perigo vermelho.
Assim, da mesma forma que o cinema não pode ser percebido como simples produto/reflexo
da realidade e sim como agente de transformação e interferência no cotidiano; o consumidor/
receptor não deve ser entendido como mero receptor de informações, incapaz de selecionar,
identificar e pensar sobre o que lhe é transmitido. Daí a importância da indústria cultural não
estar fundamentada somente sobre discursos técnicos, imperativos; e sim no cotidiano dos indivíduos, revelando múltiplas realidades, relacionadas a múltiplas experiências e reproduzindo,
desse modo, as relações de poder e criando um indivíduo perpetuador dessa maneira de ser
social.
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A LEGISLAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E A
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DOCENTE NO
ATUAL CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO: Esta pesquisa aborda os principais aspectos da legislação referente ao Ensino Superior no Brasil e a formação e prática docente neste nível de ensino. Podemos elencar como
objetivo geral para este estudo apresentar os principais aspectos sobre a legislação em educação superior e como objetivos específicos, apresentar conceitos sobre a formação docente
universitária no Brasil e apresentar alguns aspectos sobre a educação a distância, considerando esta modalidade de estudo. Para tanto, este estudo traz um retrospecto da legislação
educacional pertinente ao tema, ao longo dos anos e aborda alguns autores que tratam da
temática relacionada à formação docente, em especial no ensino superior.  O sucesso do Ensino a Distância (EAD), está relacionado a evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com o uso destas tecnologias é possível ter acesso aos conteúdos de maneira
rápida, em um ambiente de aprendizagem interativo e inovador. A formação docente ideal
seria aquela que conciliasse à docência com a pesquisa especializada e a pesquisa sobre a
ação docente, temos então que a Universidade é um espaço para a busca e a construção do
conhecimento científico, exigindo a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, buscando a
produção e a socialização do conhecimento.

Palavras-chave: Ensino Superior; Legislação; Formação Docente; Educação a Distância.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo aborda os principais aspectos da legislação referente ao Ensino Superior no Brasil
e a formação e prática docente neste nível de ensino. Podemos elencar como objetivo geral
para este estudo apresentar os principais aspectos sobre a legislação em educação superior e
como objetivos específicos, apresentar conceitos sobre a formação docente universitária no Brasil e
apresentar alguns aspectos sobre a educação a distância, considerando esta modalidade de estudo.
Para tanto, este estudo traz um retrospecto da legislação educacional pertinente ao tema,
ao longo dos anos e aborda alguns autores que tratam da temática relacionada à formação docente, em especial no ensino superior. No Brasil, os primeiros cursos superiores tiveram início em 1812 e se limitavam ao Direito, Medicina, Politécnica e Agricultura, em 1837,
foi criado o Colégio Pedro II, na Corte, que servia como modelo para os demais e os professores, nesta época, ainda não tinham uma instrução específica e nem havia fiscalização.
Com o apoio de professores estrangeiros e pesquisadores foi criada a Universidade de
São Paulo, em 1934, reunindo faculdades tradicionais e faculdades independentes, originando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, (USP), que se tornou um dos grandes
centros de pesquisa do país. Durante a Nova República, cada estado brasileiro passou a
contar com uma universidade pública federal em suas capitais. Neste período também surgiram universidades religiosas, católicas e presbiteriana, com este processo surge a UNE,
União Nacional dos Estudantes, como forma de organização dos alunos universitários.
Com a Lei n° 4.024/61, a primeira LDB, o modelo de instituições de ensino superior é reforçado e se mantém a preocupação com o ensino em detrimento da pesquisa. A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96)
e a Lei nº 9.135/95, Conselho Nacional de Educação, definem o funcionamento da educação superior, além de outros Decretos, Portarias e Resoluções. O sistema de pós-graduação brasileiro está dividido em lato sensu e stricto sensu e tem por objetivo atender aos
professores, estudantes e outros profissionais após terem concluído o curso superior, visando a complementação da formação acadêmica com atividades de docência e de pesquisa.
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Com o Decreto n° 8.681, de 15/03/1946,
LEGISLAÇÃO E ENSINO SUPERIOR NO
surge
a primeira universidade católica do país,
BRASIL

tendo o título de Pontifícia, introduzindo nos
currículos escolares a frequência a cultura religiosa. No mesmo período o estado de São
Paulo construía um projeto de criação de uma
universidade com alto padrão acadêmico. Fernando de Azevedo com o apoio do governo estadual, liderou a criação de uma universidade
pública estadual na cidade.

As primeiras faculdades do Brasil foram a de
Medicina, de Direito e Politécnica e estavam
situadas em grandes cidades e tinham como
base de orientação um propósito voltado à elite.
Baseavam-se nos modelos franceses que eram
voltados muito mais ao ensino do que a pesquisa. O cargos eram vitalícios e o responsável
pelo campo de saber, tinha o poder de escolher
Com o apoio de professores estrangeiros e
seus assistentes e mantinha essa posição ao
pesquisadores foi criada a Universidade de
longo da vida.
São Paulo, em 1934, reunindo faculdades
Os primeiros cursos superiores no país tiveram tradicionais e faculdades independentes, oriinício em 1812 e se limitavam ao Direito, Me- ginando a Faculdade de Filosofia, Ciências e
dicina, Politécnica e Agricultura, as aulas eram Letras, (USP), que se tornou um dos grandes
avulsas ou particulares, e com o tempo foram centros de pesquisa do país, conforme ideaagrupadas nos liceus provinciais. Em 1837, foi lizado pelos seus fundadores. Com a primeicriado o Colégio Pedro II, na Corte, que servia ra LDB Lei n° 4.024/61 o modelo de instituicomo modelo para os demais. Os professores, ções de ensino superior no Brasil é reforçado,
nesta época, ainda não tinham uma instrução mantendo a preocupação com o ensino em
detrimento da pesquisa. O órgão responsável
específica e nem havia fiscalização.
pelo planejamento, orientação, coordenação e
A primeira universidade no país foi criada em supervisão da Política do Ensino Superior é a
1920 no Rio de Janeiro, resultante do Decre- (Sesu) Secretaria de Educação Superior, que é
to n° 14.343, desta universidade faziam par- responsável pela manutenção, desenvolvimente faculdades profissionais que eram voltadas to e supervisão das instituições privadas de
ao ensino em detrimento da pesquisa e man- educação superior:
tinham a sua autonomia. Em 1931, o Decreto
N° 19.852/31 de Getúlio Vargas, estabeleceu o
Estatuto das Universidades Brasileiras, elevando
a formação dos professores secundários ao nível superior. Foi, então, criada, a Faculdade de
Educação, Ciências e Letras, com a finalidade
de se ampliarem os conhecimentos das ciências “puras”.
A Faculdade de Ciências e Letras não foi instalada, no entanto, instalaram-se modelos de organizações responsáveis pela formação docente, em 1934, pela Universidade de São Paulo e
depois em 1935 pela Universidade do Distrito
Federal. O Ministério de Educação e Saúde foi
criado em 1930 e em 1931 foi aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras, definindo que
as universidades poderiam ser públicas (federal,
estadual ou municipal) ou particular e deveria
incluir no mínimo três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências
e Letras.

A LDBEN não concebe à docência universitária como um processo de formação, mas
sim como de preparação para o exercício do
magistério superior, que deverá ser realizada
prioritariamente (não exclusivamente) nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Nestes,
ou mesmo nos cursos de pós-graduação lato
sensu, em geral, essa preparação vem ocorrendo por meio de uma disciplina de 45 a 60
horas, com diferentes características. Apesar
de restritas, conferem alguma possibilidade
de crescimento pedagógico aos docentes do
ensino superior. No entanto, é importante que
se considere a exiguidade desse tempo para
profissionalizar qualquer profissional, incluindo,
portanto, a profissionalização para a docência
na Universidade (PIMENTA,2003, p.273).
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A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN
9394/96) e a Lei nº 9.135/95, Conselho Nacional de Educação, definem a estrutura e o funcionamento do ensino superior, além de outros
Decretos, Portarias e Resoluções. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN
9394/96) traz em seu texto:

Os cursos de pós-graduação lato sensu com
duração mínima de 360 horas mantém um
formato semelhante aos da graduação, com
aulas, seminários e conferências, ao lado de
trabalhos de pesquisa sobre os temas relativos ao curso. Para o ingresso nestes cursos
é necessário uma avaliação ou entrevista, na
maioria das faculdades, além de o candidato
possuir um diploma em nível superior (BRASIL,
Art. 43: A educação superior tem por finalida- 1996).
de: I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
Os cursos de Stricto Sensu englobam o mesreflexivo; II - formar diplomados nas diferentes trado e o doutorado, podem ter duração de até
áreas de conhecimento [...] III - incentivar o tra- 02 anos (mestrado) e de até 04 anos (doutobalho de pesquisa e investigação científica [...] rado) e são direcionados a quem concluiu o
IV - promover a divulgação de conhecimentos nível superior. Nesse período o aluno realiza
culturais, científicos e técnicos que constituem o trabalho de dissertação, além de cursar as
patrimônio da humanidade [...] (LDBEN 9394, disciplinas relativas ao tema de sua pesquisa e
1996, p.15).
elaborar uma tese (BRASIL, 1996).
De acordo com a Constituição Federal de
1988, a oferta de ensino superior é livre à iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional
e avaliação de qualidade; as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber
apoio financeiro do Poder Público; é dever do estado garantir o acesso aos níveis mais elevados
de ensino e pesquisa; as universidades gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão financeira; o ensino será ministrado
com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,
pluralismo de ideias, gestão democrática do ensino público e valorização dos profissionais do
ensino (BRASIL, 1996).
O sistema de pós-graduação brasileiro está
dividido em lato sensu e stricto sensu e tem por
objetivo atender aos professores, estudantes e
outros profissionais após terem concluído o curso superior, visando a complementação da formação acadêmica com atividades de docência
e de pesquisa. Com a exigência de qualificação
dos professores e com a expansão das Instituições de ensino superior privadas é necessário
um critério de avaliação para os cursos e faculdades e os programas de stricto sensu acabam
se tornando necessário para os profissionais
desta área, como uma forma de qualificação e
competição (BRASIL, 1996).

FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA
PEDAGÓGICA
Segundo Veiga (2006) temos que o campo
universitário da docência vem sendo ampliado
e a docência é uma profissão, advinda de uma
construção da sociedade em que os atores
desta profissão são os docentes. Ainda conforme a autora:
A docência requer formação profissional
para seu exercício: conhecimentos específicos
para exercê-lo adequadamente ou, no mínimo,
a aquisição dos conhecimentos e das habilidades vinculadas à atividade docente para melhorar sua qualidade (VEIGA, 2006, p.2).
A década de 1980 caracterizou-se por eventos locais e nacionais envolvendo a formação
do professor. Consolidaram-se as instituições
democráticas; fortaleceram-se os direitos à cidadania, e eleva-se à educação a responsável
pela superação das desigualdades nacionais.
Nos anos 1990 ocorreram profundas modificações no sistema educacional brasileiro, a
LDBEN 9394/96 enfatiza as dimensões sociais
e políticas da atividade educativa, incluindo a
dinâmica escolar, o relacionamento da escola com seu entorno mais amplo, a avaliação e
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a gestão.A LDBEN 9394/96, ao se referir aos ção pedagógica em: Psicologia da Educação,
profissionais da educação, em seu artigo 62 Elementos da Administração Escolar, Didática
estabelece que:
e Prática de Ensino, sob a forma de estágio
supervisionado.
[...] a formação de docentes para atuar na
educação básica ocorrerá em nível superior,
De acordo com Cunha (2004) o que se esem curso de licenciatura, de graduação ple- pera dos docentes universitários é um conhena, em universidades e institutos superiores de cimento aprofundado de sua área de atuação,
educação, admitida, como formação mínima com base nas ciências e com profissionalismo,
para o exercício do magistério na educação in- vinculando o saber com a prática docente. Sefantil e nas quatro primeiras séries do ensino ria de grande importância conforme o autor, um
fundamental, a oferecida em nível médio, na aprofundamento nos conhecimentos pedagógimodalidade Normal (BRASIL, 1996).
cos e uma preocupação neste sentido, mesmo
em se tratando de alunos de nível superior, fato
Com base nas ideias de Veiga (2006) temos este que não se encontra como uma preocupaque à docência em nível universitário exige a ção na história do ensino superior.
indissociabilidade entre pesquisa, extensão e
ensino, buscando a produção e a socialização
[...] é importante fazer uma reflexão mais rigodo conhecimento. A indissociabilidade prevê rosa da formação do professor universitário. Dia articulação do currículo, dos projetos, sejam ferentemente dos outros graus de ensino, esse
eles de intervenção ou pesquisa, considerando professor se constituiu, historicamente, tendo
a realidade social. A pesquisa da docência ne- como base a profissão paralela que exerce ou
cessita interrogar e investigar aquilo que está exercia no mundo do trabalho. A ideia de que
além do campo de visão buscando um conhe- quem sabe fazer sabe ensinar deu sustentacimento não apenas para divulgação mas para ção à lógica do recrutamento dos docentes.
melhoria da sociedade:
Além disso, a Universidade, pela sua condição
de legitimadora do conhecimento profissional,
Um docente de ensino superior não pode tornou-se tributária de um poder que tinha raíprescindir da pesquisa de seu campo de es- zes nas macroestruturas sociais do campo do
pecialidade, tanto no sentido de manter-se trabalho, dominadas, fundamentalmente, pelas
atualizado, como no sentido de participar da corporações. A ordem natural das coisas enconstrução dessa atualização, pois os conhe- caminhou para a compreensão de que são os
cimentos estão sempre em construção. Para o médicos que podem definir currículos de medibom exercício da docência universitária não se cina, assim como os economistas o farão para
dispensa a interação intensa entre produção os cursos de economia, os arquitetos para a
de conhecimento e atividades de ensino (GAT- arquitetura e etc. O pedagogo, quando chamaTI, 2003, p.79).
do a atuar nesses campos, é um mero coadjuvante [...] (CUNHA, 2004, p.526).
Na década de 1960, quando da criação da
Universidade de Brasília, a formação de profesSegundo Pimenta (2003) temos três aspecsores passa para a Faculdade de Educação. tos que podem contribuir para o desenvolviA Lei de Diretrizes e Bases da Educação de mento profissional do educador em nível su1961, com o Parecer N° 292/62 do Conse- perior, são eles: as questões relacionadas à
lho Federal de Educação estabeleceu que a sociedade, como seus valores e as formas de
preparação pedagógica não deveria mais se organização; o avanço da ciência no decorrer
restringir ao último ano do curso, convivendo dos anos e a consolidação de uma ciência da
com disciplinas pertinentes à formação espe- educação, que possibilite o acesso aos sabecífica. As disciplinas oferecidas para a forma- res fundamentais no campo da Pedagogia.
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Com base nas ideias de Cunha (2004) a carreira universitária traz uma ideia de que o professor precisa ser um pesquisador, se baseando na dimensão científica, pesquisas em níveis
de mestrado e doutorado, há uma ideia de que
para ser professor universitário, é preciso dominar o conhecimento e as suas especialidades
de maneira acadêmica de produção científica:
[...] a pedagogia constituiu-se, especialmente, tributária da psicologia do desenvolvimento
e da aprendizagem ou da antropologia filosófica. Trouxe consigo, ainda, a herança de ser
um campo feminino, decorrente da natural vocação das mulheres para educar as crianças.
Nessa perspectiva, pouco dialogava com as
estruturas de poder do conhecimento científico de outras áreas. [...] Outro aspecto da desqualificação da pedagogia universitária refere-se a sua condição instrumental e não raras
vezes entendida como um conjunto de normas
e prescrições que, na perspectiva da racionalidade técnica, teria um efeito messiânico na resolução de problemas (CUNHA, 2004, p. 528).

ENSINO A DISTÂNCIA E AS NOVAS
TECNOLOGIAS
Com base nas ideias de Rodrigues (2010)
em 1923 se tem início a Educação a Distância pelo rádio brasileiro na Rádio Sociedade
do Rio de Janeiro, oferecendo curso de Português, Francês, Telefonia, entre outros. Em
1939 surge em São Paulo o Instituto Monitor,
oferecendo cursos profissionalizantes a distância por meio de correspondência e em 1941
surge o Instituto Universal Brasileiro, que também oferece cursos profissionalizantes.
Em 1970 surge o Projeto Minerva, uma parceria do MEC e Fundação Padre Anchieta, que
tinha por objetivo utilizar o rádio para garantir a
participação e a inclusão do adulto no processo de ensino e de educação. Em 1976 surge
o Sistema Nacional de Teleducação, com materiais instrucionais e em 1979 a Universidade
de Brasília, passa a veicular cursos em jornais
e revistas, esta Universidade é considerada a
pioneira no uso da Educação a Distância.

De acordo com Gatti (2003) para que a profissão e a formação docente fossem satisfatórias seria necessário que os mestrados, ao
invés de aprofundar-se somente na especialização e nos conhecimentos das áreas, tivessem uma formação didática, para assim, poder
articular a docência com a pesquisa, levando a
indissociabilidade de ensino e pesquisa.

Nos anos de 1970 e 1980, fundações privadas e organizações não governamentais iniciam a defesa pela educação a distância na
modalidade de supletivo, por meio da utilização de tele-educação, neste modelo as aulas
seriam via satélite com o auxílio de materiais
impressos. A partir de 1990 que uma grande parte das instituições de ensino passam a
mobilizar-se para essa iniciativa utilizando as
Com base nas ideias de Pimenta (2003) te- tecnologias disponíveis em educação e comumos que é preciso que o professor do ensino nicação.
superior aprenda a pensar e refletir coletivamente, expondo as suas ideias, abandonando
Em 1992 é criada a (UAB) Universidade Abero hábito de executar processos de planejamen- ta de Brasília e em 1996 é criada a (SEED) Seto, execução e avaliação de suas atividades de cretaria de Educação a Distância, pelo Minisforma individual, tanto as relacionadas a pes- tério da Educação, privilegiando a qualidade e
quisa quanto aquelas relacionadas ao ensino. o ensino democrático brasileiro. Surge então a
Essa mudança de concepção e prática docen- Educação a Distância e são definidas as bases
te deve ocorrer de maneira processual com legais pela LDBEN 9394/96 (Lei de Diretrizes e
a construção de vínculos e com análise das Bases da Educação Nacional). Em 2005 surge
situações vivenciadas, partindo assim para o a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que inenvolvimento com o grupo de trabalho.
tegra cursos e pesquisas na área de educação
a distância no nível do ensino superior.
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Para fins do Decreto nº 5622/05 a educação
a distância é caracterizada como uma modalidade educacional em que a mediação didático-pedagógica no contexto de aprendizagem é
ofertado por meio de tecnologias de educação,
no qual as atividades relacionadas a aprendizagem ocorrem em diferentes espaços e contextos.
Na educação a distância devem estar previstos os encontros presenciais para avaliações de
estudantes; estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; para defesa de
trabalhos de conclusão de curso e atividades
relacionadas a laboratórios de ensino, quando
assim previsto na legislação. A educação a distância poderá ser ofertada na educação básica; educação de jovens e adultos; educação
especial, respeitadas as especificidades legais
pertinentes; educação profissional; cursos e
programas técnicos de nível médio e tecnológicos, de nível superior; educação superior em
cursos sequenciais; de graduação; de especialização; de mestrado e de doutorado. A Lei
nº. 10.172, de 09/01/01, que ratificou o Plano
Nacional de Educação, traz em suas Diretrizes:

É dever do Ministério da Educação, a organização das normas e procedimentos para o
credenciamento das instituições que ofertam a
educação a distância, autorizar e reconhecê-los. Com relação à formação de professores,
os Artigos 61 e 62 da LDBEN 9394/96 especificam:
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e as
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamento:
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras.

Art. 62. A Formação de docentes para atuar
na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura, de graduação plena,
em universidade e institutos superiores de educação. Também com relação à legislação que
relaciona a EAD com o Poder Público, foi sancionada a Lei nº. 10.172, de 09/01/01, que raÉ preciso ampliar o conceito de educação à tificou o Plano Nacional de Educação, em suas
distância para poder incorporar todas as possi- Diretrizes (LDBEN 9394/96).
bilidades que as tecnologias de comunicação
possam propiciar a todos os níveis e modalidaDe acordo com Moran (2009) as modalidades de educação, seja por meio de correspon- des de ensino se dividem em presenciais e a
dência, transmissão radiofônica e televisiva, distância, quando falamos de cursos presenprogramas de computador, internet, seja por ciais, temos que são os cursos mais utilizados
meio dos mais recentes processos de utiliza- nos cursos regulares. Nos cursos a distância,
ção conjugada de meios como a telemática e professor e aluno estão em ambientes distina multimídia (BRASIL, 2001).
tos e interagem por meio das plataformas de
informação e por meio da tecnologia. O ensino
Os cursos na modalidade de Educação a Dis- mais convencional é o ensino presencial. Tanto
tância preveem a mesma duração que os cur- os cursos presenciais como os cursos à distânsos de modalidade presencial, o aproveitamen- cia seguem legislações específicas de acordo
to de estudos e a transferência também são com as modalidades.
previstos entre tais modalidades, neste sentido
os estudos realizados a distância podem ser
Há um crescimento da Educação a Distânutilizados na modalidade presencial e as dis- cia no Brasil, impulsionada por programas do
ciplinas cursadas no curso presencial também governo para facilitar o acesso de alunos ao
podem ser aproveitados no curso realizado a ensino superior. Todo ano, milhares de novos
distância, respeitando a legislação em vigor.
cursos superiores são reconhecidos pelo MEC.
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O Decreto 9057/17 regulamenta o Artigo 80 senvolvidas dentro e fora dos ambientes. Essa
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na- estratégia representa a metodologia de uso do
cional - LDBEN (9394/96) e traz em seu Artigo ambiente virtual (MORAN, 2007, p. 258).
1º:
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA)
[...] considera-se educação a distância a mo- se constituem em ambientes online em que o
dalidade educacional na qual a mediação di- aluno acessa, pelo computador, para assistir
dático pedagógica nos processos de ensino às aulas e realizar as atividades. Neste ame aprendizagem ocorra com a utilização de biente, acessado pelos alunos e professores,
meios e tecnologias de informação e comuni- são disponibilizados os materiais, conteúdos e
cação, com pessoal qualificado, com políticas as diferentes ferramentas necessárias para a
de acesso, com acompanhamento e avaliação concretização das aulas e para a garantia dos
compatíveis, entre outros, e desenvolva ativida- estudos de maneira online.
des educativas por estudantes e profissionais
da educação que estejam em lugares e temPensando um pouco sobre os tipos de atividapos diversos (BRASIL, 2017, p.3).
des disponíveis nos ambientes virtuais temos:
as vídeo aulas são aulas gravadas em vídeo
Com a regulamentação do Decreto 9057/17 que o aluno pode acessar a qualquer momenque trata da Educação a Distância, as institui- to; os chats e fóruns possuem ferramentas de
ções de Ensino Superior não precisam de pré- bate papo; áudio conferência ou videoconfevio credenciamento para oferecer cursos pre- rência é um tipo de tecnologia que permite aos
senciais para ofertar os cursos em EAD. Essa alunos e professores estabelecerem uma coalteração na legislação visa a ampliação dessa municação, com dispositivos de comunicação.
oferta e o cumprimento da Meta do Plano Nacional de Educação (PNE) que tem como obCom base nas ideias de MORAN (2005) na
jetivo a elevação do número de matrículas na teleconferência um professor transmite sua
Educação Superior entre a população de 18 e aula para muitas salas espalhadas pelo país
24 anos e a garantia da qualidade no ensino a com até cinquenta alunos por sala. As salas
distância.
podem ter uma webcam permitindo a interação
mais próxima com a visualização dos alunos
O uso da tecnologia sempre esteve presente pelo professor. As aulas podem ser ao vivo ou
na história da humanidade e com o passar dos gravadas.
anos o homem vai inovando e aperfeiçoando os
seus trabalhos com a descoberta e a utilização
Segundo Moran (2007) o modelo de Educade novos instrumentos para facilitar o dia a dia ção a Distância que mais cresceu no Brasil se
e o modo de viver no mundo atual. A garantia refere ao atendimento online, por meio de tede sucesso do Ensino a Distância (EAD), está leaulas em tempo real, apoio pela internet e
intimamente ligado ao uso das Tecnologias de tutores presenciais. As aulas ocorrem por meio
Informação e Comunicação (TICs), com o uso de tele salas que propicia aos alunos simultadestas tecnologias é possível o acesso aos neamente o acesso a estas aulas sempre com
conteúdos de maneira interativa e inovadora:
a supervisão de um tutor que complementa a
atividade. Há alguma interação entre alunos e
A forma de conquistar o aluno para que per- professores por chat. Essas aulas são complemaneça entretido na Moodle Esfera de seu mentadas com atividades supervisionadas pecurso é através do uso integrado dos recursos los tutores presenciais e online.
que o professor dispõe: a modelagem do ambiente, sua mediação pedagógica constante e
um planejamento de atividades que serão de158
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A década de 1980 caracterizou-se por eventos locais e nacionais envolvendo a formação do
professor, em que se consolidaram as instituições democráticas; fortaleceram-se os direitos à
cidadania, e eleva-se à educação a responsável pela superação das desigualdades nacionais.
A formação docente ideal seria aquela que conciliasse à docência com a pesquisa especializada e a pesquisa sobre a ação docente, temos então que a Universidade é um espaço para
a busca e a construção do conhecimento científico. De acordo com os autores pesquisados, à
docência universitária exige a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, buscando a produção
e a socialização do conhecimento.
Na década de 1990 começam as mobilizações para o ensino a distância nas instituições de
educação superior, utilizando as tecnologias disponíveis de informação, comunicação e de tecnologia. A educação a distância deve prever momentos de aulas presenciais seguindo o determinado na legislação em vigor. Os programas de governo foram responsáveis por impulsionar a
educação a distância e permitir o seu acesso aos alunos no nível de ensino superior.
O sistema de pós-graduação brasileiro está dividido em lato sensu e stricto sensu, atendendo
aos alunos que concluíram algum tipo de curso superior, e que desejam complementar seus
conhecimentos ou formação acadêmica, para atividades de pesquisa e docência. O que se espera dos docentes universitários é um conhecimento aprofundado de sua área de atuação, com
base nas ciências e que vincule o saber com a prática docente, neste sentido seria de grande
importância, um aprofundamento nos conhecimentos pedagógicos e uma preocupação neste
sentido, mesmo em se tratando de alunos de nível superior.
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O BRINCAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Este trabalho ressalta a importância do brincar no ensino fundamental e como esta
é benéfica para o desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológicos, intelectuais e sociais, assim como contribui para o aprimoramento qualidade de ensino em todo o
país. A ideia é compreender o processo de aprendizagem das crianças incluindo alfabetização
e seu desenvolvimento pessoal, e como estes são fundamentais para a vida em sociedade.
A educação, assim como a alfabetização é entendida como um direito de todos no que diz
respeito a igualdade de oportunidades e um caminho a ser construído em parceria através de
investimento público, escola e família. O propósito deste estudo é investigar como o brincar
è importante na aprendizagem dos alunos e a importância de sempre respeitar as características pessoais dos alunos.

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Brincar; Infância.
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INTRODUÇÃO

S

egundo Cunha (1998, p. 39) o brincar é “[...] essencial à saúde física, emocional e
intelectual do ser humano. Brincar é coisa séria [...]”. Assim, vemos que a brincadeira
é uma necessidade básica assim como a saúde, nutrição, educação e precisa ser respeitada. Perante esse tema e experiências obtidas ao longo do tempo ministrado aulas observei que parte dos educadores estão apenas focando o aprendizado nas apostilas, nas folhas
mimeografadas e não exploram o mundo lúdico, não aproveitam para inserir em suas aulas
atividades em que o jogo e a brincadeira podem ser utilizadas como maneira de aprendizado.
A motivação pela escolha do tema caracterizou-se pela falta de possibilidade nos ambientes
educativos para a criança exercer a sua capacidade de criar de imaginar, de adquirir riqueza e diversidade nas experiências que lhe são oferecidas por meio das atividades lúdicas. Frente a isso
acreditamos que os jogos e as brincadeiras devem estar diariamente inseridos nas escolas como
instrumento diversificado de aprendizado. O presente trabalho tem como objetivo abordar o brincar
como essencial ao desenvolvimento da criança. Para tanto, analisaremos como a concepção de
criança e do brincar vem se estruturando no decorrer dos anos e como o brincar vem sendo utilizado nos dias de hoje como ferramenta de ensino aprendizagem dentro das instituições escolares.
Dessa maneira, este trabalho foi estruturado em dois capítulos. No primeiro, evidenciaremos a concepção de infância nos diferentes momentos históricos. Após isso, abordaremos os conceitos de jogo, brinquedo e brincadeira. No segundo capítulo, mostraremos a importância do brincar no desenvolvimento da criança, bem como salientaremos
quais benefícios o brincar proporciona para a criança. Dessa maneira, o trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, em que reunimos diversos autores que discutem a respeito de tal tema. A criança deve ser vista, como um ser possuidor de direitos.
Dessa forma, enfatizamos que o brincar deve existir em todos os momentos, antes tínhamos famílias numerosas, espaços de convivências amplos; com o surgimento das fábricas esse brincar
passou a não ser tão livre, as crianças passaram a brincar nos quintais, ou em lugares pequenos. Por
isso existe a importância das instituições escolares ampliarem suas concepções a respeito da utilização dos jogos e das brincadeiras na rotina escolar, fazendo com que o aprendizado e a formação
das crianças seja o mais natural possível; deixando-as brincarem com outras de diferentes idades,
em diversos lugares e explorando assim sua criatividade e o conhecimento que já possui do mundo.

163

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA, INFÂNCIA
E EDUCAÇÃO
O que é ser criança? O que significa a infância? Qual é o papel da escola na educação
das crianças? As respostas a estas perguntas
traduzem as concepções que baseiam as práticas pedagógicas na educação das crianças.
Para responder a essas perguntas podemos
considerar três perspectivas: a criança, enquanto um ser genérico; a infância, como uma
geração ou fase da vida; e as crianças, a partir
do modo como vivem suas infâncias (BRASIL,
1990).
Neste sentido, segundo o Dicionário Aurélio,
por exemplo, criança é ser humano de pouca
idade. No mesmo dicionário, a infância está definida como um período de crescimento, no ser
humano, que vai do nascimento até a puberdade. No latim, infans significa incapacidade de
falar e, por conseguinte, um período de vida
em que a voz não lhe tem sido atribuída socialmente. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) define “a criança como a
pessoa até os 12 anos de idade incompletos”.
Tendo em vista estas conceituações, podemos fazer algumas indagações: Quem são as
crianças que compõem os espaços coletivos
da educação? Quais são suas formas de ser
criança e viver sua infância? A construção de
respostas para essas inquietações aponta a
necessidade de esclarecer as concepções de
crianças e infâncias presentes na atualidade
educacional e principalmente de subverter a
lógica adultoCêntrica, presente nas ciências
construídas a partir do ponto de vista do adulto.
As discussões em torno da infância encontram-se sobretudo nos estudos de Áries (1978) –
historiador francês que, por meio de pesquisa
iconográfica, descortinou a história social da
infância no continente europeu – indicando a
“descoberta” da infância, ou seja, a “consciência” da particularidade infantil, a especificidade
da criança ou aquilo que a diferencia do adulto.
Neste sentido, por centenas de séculos, a
criança não foi vista como sujeito, com características próprias, mas sim como “um adulto
em miniatura”. A infância limitava-se ao período
mais frágil da criança, que, mal adquirir algum

desembaraço físico, era logo vista misturada
aos adultos, partilhando de seus trabalhos e
jogos. O infanticídio foi tolerado em muitas culturas, o trabalho infantil era explorado e múltiplas formas de violências eram estimuladas na
família, nas práticas religiosas e escolares. De
acordo com Ariès (1978), a ausência de representações da vida da criança, que ocorre até a
Idade Média, tem como motivo o desinteresse
por uma fase da vida que se mostrava tão instável e ao mesmo tempo representativa.
Seus estudos demonstram que coexistência
entre sentimentos de indiferença e insensibilidade em relação à criança e um sentimento
novo em relação à infância. É importante destacar também que o aparecimento desse sentimento a que se refere Áries ocorre porque “[...]
as novas formas de tráfico comercial e produção mercantil eclodem na Europa em fins da
Idade Média, uma nova forma de ação sobre
os mais jovens começa muito lentamente a se
perfilar e assim se constitui outro modo de relacionamento entre as faixas sociais etariamente
diferenciadas” (NARODOWSKI, 2001, p. 27).
Os estudos de Becchi e Julia (1996) e de
Ariès (1981, 1999) mostram que tanto na Antiguidade como na Idade Média o cuidado com
as crianças e a educação delas sempre existiram, mas certamente foram diferentes dos
das épocas seguintes. Ocorre que, diante de
determinados contextos e circunstâncias, era
grande a mortalidade infantil, comumente em
decorrência do pós-natal e das péssimas condições sanitárias e de higiene de toda a população.
Além disso, é necessário pontuar que, na
época medieval, predominava uma ordem socioeconômica estratificada e uma estrutura
familiar alargada e interacional. Nessa ampla
estrutura familiar coletiva, as interações entre
os indivíduos eram de consanguinidade, união
e filiação, e o que estava em pauta, nesse contexto público, eram os preceitos de lealdade e
reciprocidade. Portanto, cada indivíduo – crianças, jovens, adultos e velhos – desempenha
certo papel vinculado às normas, aos costumes sociais e às exigências futuras, pois era
reconhecido o processo de dependência cultural (SCRITTA, 1994; SGRITTA e SAPORITI,
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1989; MAUSS, 2003).
A criança, por muito tempo, foi considerada
como ser em devir. Pensar nela a partir da flexibilidade e do aprendizado a colocou no centro
das atenções e convertida em objeto de intervenção. Neste contexto, entendeu-se por décadas na história do Brasil que a criança deveria
ser “moldada” para ser o homem do futuro que
se imaginava a partir do modelo europeu. Investia-se, então, na criança, reconhecida como
a base da estrutura social. Pela sua “plasticidade” e possibilidade de “aperfeiçoamento” físico e moral, a infância representava a maneira
mais eficaz de assegurar o encaminhamento
do país rumo ao progresso e à modernidade,
e, enfim, tomar sua parte no conjunto das nações civilizadas.
No século XX, pesquisadores das Ciências
Sociais, especialmente europeus e americanos, concederam à infância e às crianças um
lugar de distinção em seus estudos. Em grande
medida, depois da Segunda Guerra Mundial,
houve um movimento pelos direitos das crianças, o qual ganhou importância com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança
(1990) – tratado que assegura a criança como
a titular de direitos. É, com razão, uma evolução do pensamento e das práticas, pois se
anteriormente predominou a ideia de criança
guiada, posteriormente ela passou a ser reconhecida como criança-sujeito e, na atualidade,
tornou-se pessoa, interlocutora (DELALANDE,
2011; MAYALL, 2007).
De forma geral, esses estudos esclarecem
que crianças sempre existiram desde os primeiros registros históricos. Mas o sentimento
de infância, de preocupação e investimento da
sociedade e dos adultos sobre as crianças, de
criar formas de regulação da infância e da família são ideias que surgem com a modernidade. Os estudos contemporâneos trazem uma
proposta de estudar a infância por si própria,
rompendo com o adultocentrismo, entendendo
a criança como um ser social e histórico, produtora de cultura, propondo a desconstrução de
concepções de infância cristalizadas em imagens que retratam as crianças como se elas
fossem todas iguais, como se todas tivessem
a mesma história, o que justifica tratá-las de

forma massificada, uniforme e anônima. Desta
forma, nos últimos anos, temos concebido as
crianças como seres humanos concretos, um
corpo presente no aqui e agora em interação
com outros, portanto, com direitos civis.
Para o Referencial Curricular, a criança é um
ser que pensa e sente o mundo de um jeito
que lhe é peculiar, sendo capaz de construir o
conhecimento na interação com o meio e com
as outras pessoas de forma ativa, a partir da
criação de hipóteses sobre o que deseja pesquisar. Lembramos também, segundo o Referencial, que a criança, sujeito de direitos, é um
ser possuidor do direito de desenvolver-se em
um ambiente propício, sem a intervenção de
nenhum fator que possa tolher seu desenvolvimento (BRASIL, 1998, p. 50).
Para Kuhlmann (1998, p. 31) A criança não
escreve sua própria história. A história da criança é uma história sobre a criança. A história da
infância seria, portanto, a história da relação da
sociedade, da cultura, dos adultos, com esta
classe de idade, e a história da criança seria a
história da relação das crianças entre si e com
os adultos, com a cultura e com a sociedade.
A criança é colecionadora, dá sentido ao
mundo, produz história e pertence a uma classe social. Olhar o mundo a partir do ponto de
vista da criança pode revelar contradições e
dar novos contornos à realidade e conhecer a
infância e as crianças favorece que o ser humano continue sendo sujeito crítico da história que ele produz (e que o produz) KRAMER
(2009, p.71).
Com base em Kramer (2009), podemos afirmar que a criança é um sujeito histórico, que
vive num tempo, numa classe social e num determinado contexto sociocultural. A criança não
pode ser considerada uma cidadã do futuro,
mas devemos concebê-la como um ser no presente que vive a sua história. Infância traduz-se
para nós como um direito da criança, ou seja,
segundo Kuhlmann (1998), a infância, “na pluralidade das suas configurações, é circunscrita
a um discurso histórico, fruto de variados contextos” (p. 53).
Considerar “as crianças como atores sociais”
(KRAMER, 2003, p. 134) implica o reconhecimento da capacidade de produção simbóli165
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ca por parte das crianças e a constituição das
suas representações e crenças em sistemas
organizados. Pinto e Sarmento (1997) entendem a escola como um espaço privilegiado de
atuação das crianças, uma vez que passam
nessa instituição boa parte de sua infância,
Para Dornelles (2007), a “criança recebe,
transforma e recria aquilo que absorve, modifica e dá-lhe novos significados” (p. 42). Segundo a mesma autora, não é possível, então,
continuar a falar de infância, mas deve-se falar
de “infâncias”, assumindo, dessa forma, que
ela, “a criança, varia de cultura para cultura, de
sociedade para sociedade, e mesmo dentro de
grupos aparentemente uniformes” (p. 42).
Sarmento (2000) e Dornelles (2007) apontam que as crianças são produtoras de culturas próprias, as culturas da infância. Para os
autores, as crianças não são seres pré-sociais,
objeto de processos de indução social pelos
adultos, mas são seres sociais plenos, como
qualquer outro, em pleno processo de ação social, influenciando a sociedade e sendo por ela
influenciadas.
Nesta perspectiva, Corsaro (1997, apud Dornelles 2007) considera a criança como agente
social ativo e criativo que produz a sua própria
cultura enquanto contribui para a produção das
sociedades adultas. A autora considera como
um período construído socialmente, no qual a
criança vive a sua vida, e essa categoria é uma
parte da sociedade, tal como são a classe social ou grupos etários.
De acordo com Sarmento e Dornelles (2007),
a noção de culturas da infância assume-se
como uma conquista do estudo da infância e da
criança. A existência de culturas próprias distintas das dos adultos é um aspecto importante
no estudo das crianças, pois 94 [...] a infância
é, simultaneamente, uma categoria social, do
tipo geracional, e um grupo social de sujeitos
ativos, que interpretam e agem no mundo. Nessa ação estruturam e se estabelecem padrões
culturais. As culturas infantis constituem, com
efeito, o mais importante aspecto na diferenciação da infância (SARMENTO, 2002, p. 157).
As infâncias, temos pensado como a forma
específica de conceber, produzir e legitimar
as experiências das crianças. Assim, falamos

em infâncias no plural, pois elas são vividas de
modo muito diverso. Ser criança não implica
em ter que vivenciar um único tipo de infância.
Estudos e pesquisas recentes têm buscado
evidenciar a presença de uma diversidade de
infâncias, recusando uma concepção uniformizadora. Neste sentido é possível observar que
não podemos conceber como sinônimos “infância” e “criança”, e também não podemos
idealizar uma única infância ou criança, pois
são diversas as infâncias que as crianças vivem.
As crianças, por serem crianças, não estão
condicionadas as mesmas experiências (BRASIL, 2009, p. 22). Os estudos contemporâneos, nos quais podemos citar os realizados
pela sociologia da infância, trazem como tese
principal o fato de que as crianças participam
coletivamente na sociedade e são dela sujeitos
ativos e não meramente passivos. Neste sentido, de acordo com Nascimento (2011).
Bebês e crianças são, portanto, sujeitos integrados desde o nascimento à inteireza da vida,
que é marcada desde a tenra infância pelas
circunstâncias históricas, sociais, econômicas,
culturais, geográficas, políticas, religiosas, raciais, étnicas e de gênero que imprimem marcas diversas, nas formas como as crianças
vivem suas infâncias. E tudo isso precisa ser
considerado nas práticas educativas.
Dessa forma, reconhece-se que as crianças
um dia virão a ser adultos, mas, antes disso,
elas são seres que vivem o presente, elas são
crianças hoje – no seu tempo. De acordo com
a Sociologia da Infância, isso significa que
qualquer fato ocorrido na sociedade afeta profundamente a infância e a vida das crianças,
como, por exemplo, as eleições supracitadas.
Essas novas concepções – originais tanto no
sentido teórico como no prático – consagram
as crianças como atores sociais, agentes em
seus processos de aprendizagem; e a infância
é reconhecida como uma categoria geracional
essencial para a estrutura da sociedade. Isso
significa que, como as crianças participam da
estrutura social, suas ações influenciam as relações com os outros, e elas são influenciadas
por pais, professores e diferentes pessoas com
quem têm contato.
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Sarmento (2003) afirma que a infância pode
ser caracterizada por meio de um conjunto de
traços comuns às diferentes crianças, em diferentes tempos e espaços, como a ludicidade, a
interatividade, a fantasia e a capacidade que a
criança tem de construir o mundo que a rodeia:
[...] na pluralidade das suas configurações, a
infância é circunscrita a um discurso histórico,
fruto de variados contextos. Temos a criança
concreta, datada, situada, fazendo parte de
um contexto favorável ou hostil a sua pessoa,
contribuindo não só para a sua representação
como fazendo parte de uma categoria social,
mas também deixando marcas (KUHLMANN,
1998, p. 31).
Como relata Kuhlmann (1998), a infância ou
as infâncias estão situadas em diferentes lugares que as diferentes sociedades guardam
para elas, ou seja, há infâncias múltiplas, diversificadas, constituídas em diferentes culturas,
contextos sociais, tempos e espaços de vida.
Dessa forma, Marita Redin (2007, p. 14) relata que, [...] por isso, ao mesmo tempo em que
a infância se apresenta como única, como um
período de vida que não volta mais, a não ser
nas memórias dos poetas, também se mostra
múltipla, marcada pelas diferenças de direitos,
de deveres, de acesso a privilégios, de faltas,
de restrições. Então, não pode ser vista como
uma infância do passado e nem mesmo uma
infância do futuro. Só pode ser vista a partir de
um outro lugar, de um outro olhar.
As práticas e ideias sobre a infância e as crianças continuam em processo de transformação,
uma vez que são construções históricas socioculturais. As crianças do mundo atual ganham
cada vez mais reconhecimento na esfera social, como sujeitos de direito, deveres e atores
sociais, com suas identidades e atuações. De
todo modo, as imagens e práticas construídas
ao longo dos séculos – criança má, imanente,
inocente, inconsciente – continuam presentes
na forma como, em geral, os adultos tratam a
infância e as crianças. Em outras palavras, “[…]
trata- se de compreender aquilo que a criança
faz de si e aquilo que se faz dela, e não simplesmente aquilo que as instituições inventam
para ela” (SIROTA, 2001, p. 28).
Os diferentes olhares convergem para admi-

tir que as mudanças históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais têm impacto no
modo de pensar sobre a infância, assim como
no modo de as crianças viverem experiências
diversas nessa fase. Conceituar o período de
vida chamado infância não é uma tarefa fácil, e
só pode ser feito com a consciência de que ela
é uma categoria social e temporalmente construída.
As concepções sobre criança e infância são
construções sociais, históricas e culturais que
se nos consolidam diferentes contextos nos
quais são produzidas e a partir de múltiplas variáveis como etnia, classe social, gênero e condições socioeconômicas das quais as crianças
fazem parte. Considerando tais elementos e a
sua relação com a imagem de criança construída no tempo e na história, pode-se afirmar
a existência de múltiplas infâncias e de várias
formas de ser criança (BRASIL, 1990).
Visando à construção de uma Pedagogia
para/com a Infância, que, segundo o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA, se estende
até aos doze anos, permeando tanto a Educação Infantil quanto o Ensino Fundamental, defende-se uma concepção de criança contextualizada em sua concretude de existência social,
cultural e histórica, participante da sociedade e
da cultura de seu tempo e espaço, modificando
e sendo modificada por elas (BRASIL, 1990)
Dessa forma, consideram-se que essas concepções se revelam, sobretudo, na forma como
as Unidades de Educação Infantil organizam
espaços, tempos, materiais, relações e currículo para a construção de um trabalho pedagógico que considere a criança em sua integralidade, ou seja, que considere a criança como
pessoa capaz, que tem direito de ser ouvida e
de ser levada a sério em suas especificidades
enquanto ‘sujeito potente’, socialmente competente, com direito à voz e à participação nas
escolhas; como pessoa que consegue criar
e recriar, “verter e subverter a ordem das coisas”, refundar e ressignificar a história individual e social; como pessoa que vê o mundo com
seus próprios olhos, levantando hipóteses,
construindo relações, teorias e culturas infantis
por meio da expressão e da manifestação nas
diferentes linguagens e nos diferentes modos
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de agir, construindo seus saberes e (re)ensinando aos adultos a olhar o mundo com “olhos
de criança” (BRASIL, 1990).
No Brasil, o direito à educação para “as
crianças pequenas” foi conquistado a partir da
Constituição Federal de 1988 e das legislações
subsequentes. Esse direito, segundo Machado
(2002), é resultado de lutas sociais das mulheres das periferias urbanas, das feministas e
dos trabalhadores como um todo.
Machado (2002) diz que isso faz com que a
presença de crianças pequenas fora da família,
em espaços coletivos de cuidado e educação,
seja um fenômeno de dimensões crescentes
nas sociedades contemporâneas. Isto nos permite dizer que, no plano da lei, rompe-se com
a tradição de atribuir à família a responsabilidade exclusiva pela socialização e educação
de crianças. Tal pensamento tem suas implicações e consequências. De acordo com Haddad (2000), além da família, existem outros
contextos em que a criança vive e se desenvolve, cada um com potencial diverso para seu
desenvolvimento.
Desta forma, de acordo com a LDB, a educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
Historicamente, a educação, segundo Campos (2004), definiu-se justamente por essa necessidade de formar as novas gerações para
atuar como pessoas, cidadãos e trabalhadores
em uma sociedade que se desejava democrática. Neste sentido, como já citado anteriormente, tanto a Constituição Federal como a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação definem os valores fundamentais da educação brasileira: o
pluralismo de ideias, a liberdade de pensamento, a solidariedade, o respeito às diferenças, a
abertura para a experiência de vida dos educandos, mas definem também as três grandes
justificativas da importância da educação para
a sociedade: o desenvolvimento pessoal, a cidadania e o trabalho, [...] a educação, direito
de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(Art. 205).
Para a autora, a educação diz respeito aos
direitos coletivos e se baseia nos ideais que
uma determinada sociedade define para si em
um dado período histórico. Lembramos, então,
que esses ideais constituem consensos obtidos depois de muitas lutas e disputas entre
grupos com interesses conflitantes, consensos
que, quando rompidos, ocasionam crises que
podem resultar em novos avanços ou em retrocessos.
A LDBEN estabelece, em seu Artigo 29, um
desenvolvimento integral da criança pequena, e, de acordo com Campos (2004), nessa
definição, o que está em foco é o momento
presente da criança, mais especificamente seu
desenvolvimento integral, e não o seu preparo para um papel futuro a ser desempenhado
na sociedade. Dessa forma, parece haver um
reconhecimento de que, nessa fase, aqueles
objetivos mais gerais de preparo para a cidadania e para o mundo do trabalho devem estar
integrados ao desenvolvimento da pessoa, no
caso a criança pequena, que vive uma fase importante: seus primeiros anos de vida.
A criança adquire assim, o direito de frequentar instituições especialmente organizadas
para a educação e o cuidado em função do
seu período peculiar de desenvolvimento, com
profissionais qualificados e em ambientes que
respeitem e possibilitem à criança viver o seu
tempo de infância. A Educação Básica é direito
universal e alicerce indispensável para a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto em
que o sujeito aprende a constituir e reconstituir
a sua identidade, em meio a transformações
corporais, afetivo emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando e
valorizando as diferenças.
No Ensino Fundamental, acolher significa
também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir
dos bens culturais disponíveis na comunidade,
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na sua cidade ou na sociedade em geral, e que
lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor
valorizado desses bens. Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a Educação Infantil, prolongam-se durante os anos
iniciais do Ensino Fundamental, especialmente
no primeiro, e completam-se nos anos finais,
ampliando e intensificando, gradativamente, o
processo educativo (BRASIL, 1990).
A educação enquanto espaço de possibilidades tem a obrigação de reconhecer a inteireza
das crianças conforme Zabalza: O ato educativo é um ato complexo com o qual se deseja que o aluno (a) simultaneamente aprenda a
pensar, desenvolva um pensamento autônomo
e tenha acesso aos conteúdos do mundo cultural ao que pertence, faça uma aprendizagem
de experiência humana culturalmente organizada. Que esta apropriação seja feita de forma
crítica é naturalmente o desejo de uma posição
moderna na educação (1998, p. 167).
Dessa forma, para que a educação seja de
fato um espaço pleno de significados e aprendizagens, é importante não esquecer que é na
interação com o outro e com o mundo que se
edifica o conhecimento e se compreende a realidade. Neste sentido, o currículo não pode
ser vivido como uma listagem de conteúdos
e objetivos a serem alcançados. O currículo,
em si, é algo vivo e dinâmico e pede um olhar
sensível para o espaço e tempo em que se
efetiva. Acreditamos que a mudança (um currículo aberto e flexível, um documento orientador para as práticas educativas e esclarecedor
para tomadas de decisões mais coerentes e
compartilhadas) no currículo escolar centra-se
numa pedagogia voltada para uma educação
lúdica, dialógica, cidadã, em escolas com um
currículo comprometido com a “infância” da
“criança pequena” (BRASIL, 1990).
Ao refletirmos sobre a trajetória do Ensino
Fundamental no âmbito legal, almejamos que
além do acesso e da permanência, sejam garantidos os direitos da criança, de ser criança e que estes dialoguem com os direitos de
aprendizagem, pois de nada adiantarão projetos, decretos, documentos e pareceres, se a
escola não estiver comprometida com a infância, se a infância não for prioridade absoluta e

a criança a personagem principal no processo
educacional da nossa sociedade. Pensamos,
então, que o currículo no Ensino Fundamental, prioritariamente nos anos iniciais pode ser
compreendido, conforme a concepção de Silva
(1996), “currículo é aquilo que os professores e
os estudantes fazem com as coisas e também
aquilo que as coisas que são feitas fazem aos
seus autores [...] Nós fazemos o currículo e o
currículo nos faz” (p. 162). É necessária então,
a construção de um pensar coletivo, de novas
formas de convivência, e “a escola como um
lugar de trabalho é lócus de produzir diferentes
formas de constituição de sujeitos e de subjetividades” (KRAMER, 2003, p. 76).
O ensino fundamental precisa voltar seu
olhar para as crianças, procurar entendê-las e
incorporar em suas práticas experiências pedagógicas da educação infantil (BASSEDAS, HUGUET & SOLÉ, 1999, p. 55). Para as autoras,
é relevante lembrar que, na escola, as crianças estão em contato com o conhecimento do
meio social e, ainda, que a escola deve ser um
lugar onde as crianças se sintam bem, onde
convivam em um ambiente agradável, e que
isso as ajude a desenvolver as diferentes capacidades humanas. Segundo Bassedas, Huguet
& Solé (1999), [...] a escola também precisa favorecer um desenvolvimento pessoal do aluno
que lhe permita participar e atuar de maneira
crítica em relação aos saberes culturalmente
organizados, com o qual colabora desenvolvê-los e adequá-los para as gerações posteriores
(p. 56).
A transição de uma etapa da educação para
outra não pode romper com os benefícios da
aprendizagem construída pelas crianças. Cabe
assim, pensar esse processo de transição requer planejamento por parte dos profissionais
de educação e um olhar atento para a questão
da articulação entre educação infantil e ensino
fundamental, bem como propostas pedagógicas integradas, contextualizada, no tempo e
no espaço das instituições educacionais, que
considerem a concepção de criança/infância,
a organização dos espaços e tempos, a valorização do brincar, do lúdico e da imaginação.
Nesse sentido é imprescindível analisar e refletir sobre como e quais infâncias estão sendo
169

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

vivenciadas, e ainda como a transição pode
contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem infantil. O processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental deve
contemplar desde o currículo, compreendido
como um instrumento vivo, até a criação de
espaços adequados tanto nas salas, quanto
na área externa, além de práticas que viabilizem as interações criança/criança para que
possam desenvolver suas culturas de pares
infantis. Assim, a transição efetiva-se como um
momento positivo que respeita o desejo de conhecer e considera a continuidade do processo de aprendizagem. Pode ser articulada com
ritos de passagem significativos (ações conjuntas entre as duas etapas da educação básica), a partir de contextos próximos do universo
significativo dos meninos e meninas (BRASIL,
1990).

O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE
ANOS, O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E
NOVAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS
A implantação de uma política de ampliação
do ensino fundamental de oito para nove anos
de duração exige tratamento político, administrativo e pedagógico dos sistemas de ensino.
Político porque exigiu a formulação de novas
leis que regulamentaram a educação, administrativo porque acarretou em mudanças na
configuração desta etapa de escolarização e
pedagógico porque demanda uma transformação das práticas educativas, principalmente
nas séries iniciais.
Atualmente a educação nacional é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
9.394/96, sendo a lei que direciona o caminho
a ser trilhado pela educação brasileira. Segundo esta legislação “cada município, Estado e a
União, deverá matricular todos os educandos a
partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos 6 anos no ensino fundamental”,
segundo a redação, é possível observar que o
texto sinaliza já na década de 90 a disposição
do governo brasileiro em incluir as crianças de
seis anos na escola e assim ampliar de oito
para nove anos a duração da educação fundamental. Esta afirmação é observada na Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos:

Relatório do Programa:
A ampliação do Ensino Fundamental para
nove anos vem sendo discutida pela Secretaria
de Educação Básica (SEB/MEC) com os sistemas de ensino. Prevista na Lei nº 9.394/96, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e
em uma das metas do Ensino Fundamental no
Plano Nacional de Educação (PNE), esta ampliação objetiva que todas as crianças de seis
anos, sem distinção de classes, sejam matriculadas na escola (RELATÓRIO DO PROGRAMA, 2004).
Neste contexto, com o objetivo de diminuir
os índices de fracasso escolar, e garantir que
todas as crianças tenham um tempo ampliado de convívio escolar em 2006, finalmente, o
governo federal, pela Lei nº 11.274, de 06 de
fevereiro de 2006 , alterou a LDB e ampliou o
Ensino Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos
de idade, conforme está descrito no art. 32 da
referida lei “O ensino fundamental obrigatório,
com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de
idade [...]”: A ampliação tem implicações, que
não podem ser subestimadas, em vários aspectos: proposta pedagógica, currículo, organização dos espaços físicos, materiais didáticos
e aspectos financeiros. Também repercute sobre a Educação Infantil, pois as diretrizes em
vigor para esta etapa precisarão ser elaboradas (2004).
A ampliação em mais um ano de estudo produz uma alternativa para um salto na qualidade da educação como: a inclusão de todas as
crianças de seis anos, menor vulnerabilidade
a situações de risco, permanência na escola,
sucesso no aprendizado e aumento da escolaridade dos alunos. Contudo os processos educativos precisam ser adequados à faixa etária
das crianças ingressantes para que a transição
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental aconteça sem rupturas traumáticas para
elas (BRASIL, 1990).
Neste sentido, a adoção de um ensino obrigatório de nove anos iniciando aos seis anos
de idade pode contribuir para uma mudança
na estrutura e na cultura escolar. No entanto,
se faz necessário refletir sobre esta mudança,
pois não se trata de transferir para as crianças de seis anos aos conteúdos e atividades
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da tradicional primeira série, mas de conceber
uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove anos,
considerando o perfil de seus alunos. O Ensino
Fundamental ampliado para nove anos de duração é um novo Ensino Fundamental, que exige um projeto político-pedagógico próprio para
ser desenvolvido em cada escola. No art. 23
da LDB observa-se a possibilidade de flexibilidade na organização do Ensino Fundamental:
A educação básica poderá organizar-se em
séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos,
grupos não seriados, com base na idade, na
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomenda (1996).
Para o Conselho Nacional de Educação/
Câmara de Educação Básica (BRASIL, 2008;
2010b), mesmo que o sistema de ensino opte
pela organização seriada, há necessidade de
se considerar os três anos iniciais do ensino
fundamental como um bloco pedagógico ou ciclo sequencial de ensino, voltado à alfabetização e ao letramento, além do desenvolvimento das diversas formas de expressão, assim
como do aprendizado das áreas de conhecimento, como língua portuguesa, literatura, música e demais artes, educação física, matemática, ciência, história, geografia. Dessa forma,
a alfabetização hoje acontece prioritariamente
através de um processo, nos três anos iniciais:
Os três anos iniciais são importantes para a
qualidade da Educação Básica: voltados à alfabetização e ao letramento, é necessário que
a ação pedagógica assegure, nesse período, o
desenvolvimento das diversas expressões e o
aprendizado das áreas de conhecimento estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental (PARECER CNE/
CEB Nº:4/2008).
Mesmo que o sistema de ensino ou a escola, desde que goze desta autonomia, faça a
opção pelo sistema seriado, há necessidade
de se considerar esses três anos iniciais como
um bloco pedagógico ou ciclo sequencial de
ensino. Por sua vez, ciclos, séries e outras
formas de organização serão compreendidos
como tempos e espaços interdependentes e
articulados entre si, ao longo dos nove anos de

duração do ensino fundamental, em progresso
contínuo dos alunos no que se refere ao seu
desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens significativas (BRASIL, 2010).
Os princípios estabelecidos na LDB são essenciais para a vida em sociedade e a ampliação do ensino fundamental de nove é uma
estratégia para atingir estes princípios. Neste
sentido, conforme o PNE, a determinação legal
(Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 – estabelece o ensino fundamental de nove anos,
meta 2 do Ensino Fundamental) de implantar
progressivamente o Ensino Fundamental de
nove anos, pela inclusão das crianças de seis
anos de idade, tem duas intenções: “oferecer
maiores oportunidades de aprendizagem no
período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema
de ensino, as crianças prossigam nos estudos,
alcançando maior nível de escolaridade”.
Nesta perspectiva, pode-se dizer que o objetivo da ampliação do ensino fundamental para
nove anos resulta na melhoria das condições
de equidade e de qualidade da Educação Básica, assim como a estruturação de um novo
ensino fundamental para que as crianças prossigam nos estudos, alcançando níveis maiores
de escolaridade.
Dessa forma, o objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar
a todas as crianças um tempo mais longo de
convívio escolar, maiores oportunidades de
aprender e, com isso, uma aprendizagem mais
ampla. É evidente que a maior aprendizagem
não depende do aumento do tempo de permanência na escola, mas sim do emprego mais
eficaz do tempo. No entanto, a associação de
ambos pode e deve contribuir significativamente para que os educandos aprendam mais.
Nesta perspectiva, pensando no acolhimento da nova demanda do ensino fundamental,
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil fornecem elementos importantes para a revisão da Proposta Pedagógica
do Ensino Fundamental como a promoção de
práticas de educação e cuidados, a integração
entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos,
cognitivo, lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, completo e
indivisível.
A entrada de crianças de 6 (seis) anos no
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Ensino Fundamental implica assegurar-lhes
garantia de aprendizagem e desenvolvimento
pleno, atentando para a grande diversidade social, cultural e individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos diversos de aprendizagem. Na perspectiva da continuidade do
processo educativo proporcionada pelo alargamento da Educação Básica, o Ensino Fundamental terá muito a ganhar se absorver da
Educação Infantil a necessidade de recuperar
o caráter lúdico da aprendizagem, particularmente entre as crianças de 6 (seis) a 10 (dez)
anos que frequentam as suas classes, tornando as aulas menos repetitivas, mais prazerosas
e desafiadoras e levando à participação ativa
dos alunos.
Em cada criança, há uma criatura humana em
formação e, nesse sentido, faz-se necessário
considerar a educação em sua integralidade,
entendendo o cuidado como algo indissociável
ao processo educativo, cuidar e educar são,
ao mesmo tempo, princípios e atos que orientam e dão sentido aos processos de ensino,
de aprendizagem e de construção da pessoa
humana em suas múltiplas dimensões.
O Referencial Curricular traz a ideia de integração entre cuidar e educar como componentes indissociáveis da educação para atingir
padrões de qualidade com a criança pequena. O educar está diretamente relacionado às
condições de aprendizagem que favoreçam o
desenvolvimento de brincadeiras espontâneas
e situações pedagógicas orientadas pelas professoras. Somente um ser educado terá condição efetiva de participação social, ciente e
consciente de seus direitos e deveres civis, sociais, políticos, econômicos e éticos.
Nessa perspectiva, é oportuno e necessário
considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade. Cuidar e educar
iniciam-se na Educação Infantil, ações destinadas a crianças a partir de zero ano, que devem ser estendidas ao Ensino Fundamental e
modalidades posteriores. Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação
parte do princípio da formação da pessoa em
sua essência humana. Trata-se de considerar o
cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos com respeito e, com atenção adequada. Educar exige cuidado; cuidar
é educar, envolvendo acolher, ouvir, encorajar,

apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da
escola, da natureza, da água, do Planeta.
Considerando a integralidade do processo educativo, as modalidades da Educação
Básica necessitam compartilhar as mesmas
concepções e princípios, para que não haja
rupturas entre o CEI e a EMEI na Educação Infantil e desta com o Ensino Fundamental, considerando que a infância não se segmenta em
compartimentos desvinculados e descontextualizados, pois a criança que segue para uma
nova Unidade Educacional continua sendo a
mesma.
Desta forma com a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, ao garantir o acesso
das crianças mais cedo no ensino fundamental
objetiva com que elas obtenham melhores resultados no futuro, refletindo essas conquistas
na sociedade como um todo. Contudo, o MEC
ressalta que, deverá ser cobrado das autoridades, pelas secretarias de educação, a execução de algumas medidas nas escolas para
que as crianças e infâncias sejam consideradas, como a construção de um currículo que
compreenda a educação, o conhecimento e o
cultura como elementos de um processo único
e contínuo, que contempla diversas linguagens
e direitos de aprendizagem de forma integrada e contextualizada, assim como adequações
das salas de aulas e do mobiliário das classes, a reorganização do quadro docente com
formações continuadas, a construção de um
currículo que não envolva apenas as turmas
de seis anos, mais também os anos seguintes
(BRASIL, 2012a).
Para tanto, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, desde o início dos
anos 2000, tem elaborado documentos com
orientações e diretrizes para a ampliação, enfatizando que esta política deve ser vista como
um processo, portanto, exigindo medidas sistêmicas e contínuas. Nessa perspectiva, de acordo com a Nota Técnica nº 3 – Programa Mais
Educação São Paulo Ensino Fundamental – Ciclos de Aprendizagem, p. 73:
[...] organização em ciclos de aprendizagem
permite a construção/apropriação do conhecimento em períodos em que a singularidade
dos estudantes seja respeitada em seus ritmos
e considere sua condição social, cognitiva e
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afetiva. Também fortalece concepções de Educação no que tange à garantia dos direitos e
objetivos de aprendizagem de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito
ao desenvolvimento de valores culturais, étnicos, artísticos, nacionais e regionais (PMESPEF, 2000, p.73).
A realidade tem mostrado que um dos grandes desafios, na implementação do Ciclo de
Alfabetização, é o de assegurar às crianças o
direito às aprendizagens básicas nesse tempo
de três anos, garantindo no Ensino Fundamental, espaços e momentos de brincadeiras de
livre escolha das crianças, para além do horário do intervalo, em que as crianças tenham à
sua disposição uma variedade de objetos que
possibilitem. Isto pressupõe que o protagonismo das ações esteja centrado nas crianças –
seus modos de ser, agir, pensar, expressar-se
e aprender, o que exige, necessariamente, que
haja a revisão dos espaços e tempos escolares, das propostas pedagógicas, do uso dos
materiais, do sistema de avaliação, das ofertas
de apoio às crianças com dificuldade, do investimento na formação inicial e continuada dos
professores.
Ressalte-se ainda que, as crianças têm o
direito de ter acesso a computadores, jogos
didáticos, livros de literatura e livros didáticos
de qualidade. Para garantir as aprendizagens
básicas às crianças, no tempo organizado em
ciclo, é preciso assumir outra forma mais diversa, plural e interconectada de conceber a
educação, a escola, o professor, sua formação
e, sobretudo, a infância. Trata-se de conceber
um trabalho que não isole o Ciclo da Alfabetização, mas o considere parte integrante de
um processo mais global que é a Educação
Básica.
Um trabalho que: (re)crie os Projetos Políticos
Pedagógicos; atue interdisciplinarmente nos
currículos; traga a ludicidade, a imaginação e
propostas instigantes para o contexto pedagógico, um trabalho que olhe para as crianças
em suas potencialidades, em seus diferentes
modos de aprender, em seus diversos ritmos.
Tendo em vista a especificidade da infância,
é necessário trazer para as ações pedagógicas do Ciclo de Alfabetização o brincar, tema
recorrente nas discussões sobre a escola. O
embate sobre “o brincar na escola” passou por

fases nas quais a brincadeira livre e espontânea era estimulada; em outras, como que em
movimento oposto, rejeitava-se qualquer menção ao lúdico, apregoando-se que a escola é
exclusivamente lugar de estudar e que a educação infantil, seria, então, lugar de proposta
de jogos e brincadeiras dirigidas que estimula
a cognição, a psicomotricidade, o raciocínio lógico, a linguagem oral e escrita, o conhecimento científico etc. (BRASIL, 1990).
Esta linha, embora com resistências, está
sendo revisitada e hoje se sabe que a escola,
em particular nos anos do Ciclo da Alfabetização, pode se consubstanciar como espaço
de apropriação e produção de conhecimento,
onde afeto, cognição e ludicidade possam caminhar juntos e integrados. Destaque-se neste contexto a importância das brincadeiras livres – sozinhos, em pares, em pequenos e/
ou grandes grupos; dos jogos dramáticos e de
faz de conta que estimulem o imaginário; das
oportunidades de movimentação ampla e de
exploração dos diferentes espaços, sobretudo
daqueles que propiciam contato direto com a
natureza; de ensinar os jogos tradicionais e de
dar oportunidade de acesso aos mecanismos
tecnológicos contemporâneos (BRASIL, 1990).
É importante favorecer a imersão da criança nas culturas infantis ancestrais e contemporâneas, nas culturas locais e universais, problematizando-as, ressignificando-as e, assim,
favorecer que as crianças de 6 a 8 anos possam aprender brincando. Isto implica associar
a aprendizagem com necessariamente o desenvolvimento do lúdico, ou seja, o estabelecimento de relações entre a criança e os objetos
de conhecimento envolvidos, ao assimilar, (re)
significar e mobilizar regras, lógicas, produzir
o inusitado num contexto regrado. Convém
salientar que o jogo, por exemplo, é atividade sempre reelaborada e ressignificada pela
criança no processo de experimentar a atividade lúdica proposta no contexto educativo. Ao
criar condições adequadas para que a brincadeira ocorra no Ensino Fundamental criam-se
condições para uma educação promotora do
máximo desenvolvimento humano na infância
(BRASIL, 1990).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos a partir do que foi exposto que o brincar é um direito da criança e é de extrema importância no seu desenvolvimento, percebemos também que a transição da educação infantil
para o ensino fundamental ainda deve ser pensada melhor e de maneira conjunta com todos
os envolvidos, tendo em vista que no ensino fundamental a criança está sendo lesada quanto
ao direito de brincar, tendo sido antecipada a vivência da organização escolar própria do ensino
fundamental, que mesmo com o reconhecimento dos professores quanto ao brincar esse ainda
não se concretizou de forma plena. A criança ainda é um indivíduo criativo, curioso e que precisa
aprender e brincar em qualquer nível de ensino inclusive no fundamental.
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ESCOLAS INOVADORAS: A
IMPORTÂNCIA DE UM PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO PRÓPRIO

RESUMO: Este artigo visa compreender como um PPP – Projeto Político Pedagógico – bem
formulado, com ajuda de todos os envolvidos de uma escola, pode não apenas beneficiá-la,
mas também transformar toda a comunidade. Como exemplo, serão apresentados os projetos
pedagógicos de duas escolas da cidade de São Paulo que se inspiraram na Escola Básica da
Ponte, localizada em Portugal. A escolha foi feita a partir da necessidade de encontrar uma
forma melhor de se comunicar com a realidade das redondezas da escola assim como suas
comunidades: periferias abandonadas pelo poder público e, consequentemente, dominadas
pelo poder paralelo, causando altos índices de vulnerabilidade social. Para acabar com este
estigma, reuniram esforços para implantar novas políticas dentro das instituições usando o
projeto pedagógico como um guia. O resultado desta iniciativa são ambientes de mais respeito, parceria e dignidade entre alunos, professores e demais envolvidos.

Palavras-chave: projeto pedagógico, escola, autonomia, comunidade, diálogo.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo visa propor um cenário de educação com mais inovação nas instituições públicas de ensino do Brasil utilizando uma abordagem diferente. Serão usados como exemplo
os projetos pedagógicos das escolas paulistas EMEF Desembargador Amorim Lima, zona
oeste, e EMEF Presidente Campos Salles, zona sul da capital.
Ambas as escolas são oriundas de regiões carentes do Estado de São Paulo e adotaram uma
abordagem de ensino singular, investindo na autonomia do aluno e levando o entorno da instituição
em consideração para aplicar um projeto pedagógico que dialogue com potenciais e necessidades de cada um.
Para auxiliar na implementação dessa rotina, a formulação de um PPP (Projeto Político Pedagógico) acurado é parte importante do processo. A coordenação pedagógica deve estar empenhada
em construir um documento que se ajuste à realidade de todos os envolvidos.
Um projeto pedagógico que leva em consideração as individualidades de cada comunidade
contribui para que agentes de educação prestem melhores serviços. Assim, a intenção deste estudo é apresentar novas possibilidades de modelo de gestão nas escolas que envolvam todos os
funcionários, alunos, professores, coordenação, diretoria, pais de alunos, associações de bairro,
enfim, um grupo empenhado em melhorar a qualidade de vida daquela sociedade em construção.
O objetivo geral deste artigo é dissertar sobre a possibilidade de promover educação de mais
qualidade na rede pública por meio de uma abordagem diferente – e também inovadora – utilizando como base um projeto pedagógico singular para cada instituição.
Propor um novo olhar sob o projeto pedagógico como instrumento teórico utilizado para fomentar
autonomia no processo de aprendizagem de alunos da rede pública de educação. Para ilustrar
este pensamento, serão analisadas duas instituições públicas de ensino que aplicam o plano de
ação de seus projetos pedagógicos no dia a dia em vez de apenas os utilizarem como protocolo
obrigatório que a diretoria deve entregar aos órgãos competentes.
Ao longo do desenvolvimento do artigo, serão apresentados alguns itens que contextualizam a
situação da educação no Brasil e seus desafios para atingir determinadas metas. Entre eles teremos um breve panorama sobre a situação atual da educação no Brasil; Como ataques recentes
feitos à educação – muitos deles incentivados pelo governo – causam atraso no desenvolvimento
da sociedade e seus professores; Quais problemas a falta de investimento na educação causa
na sociedade; Escola Básica da Ponte, em Portugal, e o educador Paulo Freire como inspirações;
Exemplos de escolas no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, região Sudeste do País,
que aplicam abordagem não tão verticalizada, voltada para a autonomia do indivíduo.
O Brasil é um país geograficamente diversificado. Em suas cinco regiões, vivem povos com
hábitos, culturas, histórias e origens diferentes. Muitos esperam que a educação resolva sozinha
todos os problemas do país. No entanto, a solução para formação de cidadãos mais conscientes
nada é simples.
Último país a abolir a escravidão na América do Sul, em 1888, o Brasil ainda enfrenta dificuldades para encontrar seu rumo como nação desenvolvida. A título de exemplo, a primeira instituição
de ensino superior foi criada na cidade de Salvador, em 1808, intitulada Escola de Cirurgia da
Bahia. Anos depois, em 1827, surgiram faculdades de Direito em São Paulo e Olinda. A Europa,
por outro lado, já se dedicava a diversos estudos centenas de anos antes e universidades tradicionais como Oxford e Cambridge já existiam desde o século 13.
Instituições de ensino estiveram destinadas às elites por um longo tempo e apenas nas últimas
décadas foi possível abranger o alcance da educação pelos rincões do Brasil. Contudo, na maioria
das escolas públicas, ainda se aplicam métodos conservadores e verticalizados de ensino. Tradicionalmente, a escola segue o mesmo modelo das salas de aula da Revolução Industrial, do século 17, onde o professor passa todo o conhecimento e o aluno recebe o conteúdo passivamente.
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Esse tipo de contato não leva em consideração as peculiaridades daquele indivíduo e seu entorno que, em sua maioria, conviveu com outros familiares que não tiveram acesso à educação formal
para auxiliá-lo a absorver o conteúdo discutido em sala de aula. Sem contar com a ascensão da
tecnologia digital, fazendo com que as salas de aula parecessem ainda mais desinteressantes e o
papel do professor mais complexo.
De acordo com Freire (1996), ensinar não consiste apenas em transferência de conhecimento,
mas também na criação de possibilidades para sua produção e construção. O educador recifense
(1921-1997), que é referência mundial quando se fala em autonomia do indivíduo, acredita que,
mais que transferir conhecimento, de maneira a formar um indivíduo, é preciso entender que um
não existe sem o outro. Para ele, “não há docência sem discência”, pois acredita na constante
evolução do ser humano e que cada um tem um caminho a ser seguido.
A própria Constituição Federal, de 1988, ressalta como direito do brasileiro o acesso à educação
e seu desenvolvimento como cidadão. O artigo 205 afirma: “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”
Ou seja, é preciso levar em consideração o histórico de cada comunidade para formular estratégias específicas de alcance de metas por parte da coordenação pedagógica. Mas este não é
o único entrave que agentes de educação enfrentam. Atualmente, o Brasil passa por um período
conturbado em diversas áreas da sociedade. Desemprego em massa, falta de segurança pública,
corrupção endêmica no meio político, descaso na saúde pública e, claro, o ataque direto à educação são alguns pontos que preocupam brasileiros e brasileiras diariamente.
Ainda sobre o desemprego, que desestabiliza não somente a sociedade de maneira geral, mas
cada núcleo familiar e, consequentemente, cada indivíduo, dados do Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) de junho de 2019 indicam um mercado de trabalho “bastante deteriorado”:
Os dados mais recentes mostram que, apesar de alguns indicativos de uma dinâmica recente
mais favorável (com geração de empregos apesar dos indicadores ruins de atividade econômica),
o mercado de trabalho brasileiro segue bastante deteriorado, permeado por altos contingentes de
desocupados, desalentados e subocupados. No que diz respeito à desocupação, nota-se que vem
crescendo o número de desempregados que estão nesta situação há mais de dois anos. Se, no
primeiro trimestre de 2015, 17,4% dos desocupados estavam nessa situação, no mesmo período
de 2019, essa porcentagem avançou para 24,8%, o que corresponde a 3,3 milhões de pessoas
(IPEA).
Preocupados em garantir pagar contas e conseguir o sustento básico para o dia a dia, brasileiros
abandonam o ensino superior e, claro, há alta evasão escolar nos ensinos fundamental e médio,
além do EJA – Educação de Jovens e Adultos. Ir até uma instituição de ensino não parece prioridade quando existe uma série de imposições para o exercício do aprendizado.
De acordo com última pesquisa realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), em junho de 2017, há uma queda progressiva na evasão escolar
de 2007 a 2013 em todas as etapas de ensino, no entanto, a partir de 2014 o quadro muda e as
taxas voltam a aumentar. De acordo com texto divulgado no portal do Inep, “a evasão é maior nas
escolas rurais, em todas as etapas de ensino e o Pará tem a mais alta taxa de evasão em todas
as etapas de ensino, chegando a 16% no ensino médio”.
Mesmo com números nada animadores, o que vem sendo proposto pela classe política tampouco é para melhorar a situação das escolas e seus integrantes. Em 2016, a Câmara dos Deputados
e o Senado aprovaram uma emenda constitucional para impor um teto para os gastos públicos,
também conhecida como PEC 241.
Em suma, são 20 anos que as despesas de todas as áreas do Governo Federal serão congeladas, independente do cenário que o país estiver passando. E as escolas, como parte imprescindível para o funcionamento de uma boa sociedade, sofrem com essa medida dogmática.
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ESCOLA SEM PARTIDO
De acordo com as concepções de Freire
(1996), no cenário político também foi disseminado um movimento conservador nos últimos
anos conhecido como Escola sem Partido.
Com a premissa de acabar com a “doutrinação
ideológica”, o projeto tem como intenção impedir que professores falem abertamente sobre
assuntos de cunho político e religioso como ditadura militar ou educação sexual, por exemplo
(FREIRE, 1996).
Grupos políticos como a Frente Parlamentar
Evangélica endossaram o discurso de proteção da família e bons costumes para interferir
na dinâmica de aula dentro das salas de aula.
Outros propagadores da Escola Sem Partido
foram os youtubers de extrema direita, que incentivam jovens a filmarem seus professores
quando estes tratavam de temas polêmicos
com “viés ideológico”, termo utilizado a esmo
em discussões sobre esquerda e direita no
campo político, não passando de uma teoria
da conspiração, quando se conhece o sistema
educacional brasileiro.
Em busca de respeito pela função do professor, coletivos promovem a Escola Sem Mordaça, movimento para disseminar informações a
fim de se proteger destes ataques à liberdade
de expressão dentro das salas de aula. São
inúmeros os exemplos de como a educação
tem sido lesada com propósito de desmobilizar
uma massa capaz de desenvolver pensamento
crítico. De acordo com Freire (1996, p. 29):

Portanto, assim como a autonomia do aluno
deve ser respeitada, a do agente de educação
também. Todos os participantes da comunidade escolar têm papel importante na formação
do aluno, que dissemina na sociedade o que
absorve na maior parte do tempo.
O desafio dos profissionais da educação pública atualmente não é apenas olhar para o
corpo discente e buscar maneiras de melhorar suas notas e desempenho em matemática,
língua portuguesa, artes, entre outros, mas estarem dispostos a entender o que cada comunidade necessita. O modelo de educação tem
sido o mesmo por séculos, mas as pessoas
mudaram. É preciso acompanhar essas mudanças para uma efetiva melhora nas condições de ensino do Brasil.

COMO PROMOVER MUDANÇAS
O panorama atual nada é favorável para a
educação brasileira. Além de enfrentar cortes
de verbas e investimentos, há uma campanha
de monitoramento de professores dentro da
sala de aula. Considerando todos esses pontos, ainda há de se levar em conta os baixos
salários de professores e outros funcionários
escolares, além da falta de materiais básicos
como giz de lousa e produtos de limpeza. Isso
contribui para a sensação de abandono e falta
de importância daqueles indivíduos que passam a maior parte de seus dias em locais depauperados e até mesmo insalubres. Segundo
Freire (1996):
É incrível que não imaginemos a significação
do “discurso” formador que faz uma escola
respeitada em seu espaço. A eloquência do
discurso “pronunciado” na e pela limpeza do
chão, na boniteza das salas, na higiene dos
sanitários, nas flores que adornam. Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do
espaço (FREIRE, 1996, p.45).

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 auA pergunta que se faz é: como é possível tratomaticamente (FREIRE, 1996).
balhar em prol da dignidade de cada indivíduo
e restaurar o orgulho de uma comunidade?
Uma ferramenta muito inovadora às escolas é
o PPP – Projeto Político Pedagógico. O profes180
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sor Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto cita em seu
FAZENDO A PONTE
texto “Dezesseis passos para a construção do
Projeto Pedagógico” que há três fases bem deUm dos exemplos mais bem-sucedidos de refinidas na construção deste documento:
volução pedagógica pelo mundo para ser citado
é o da Escola Básica da Ponte. A instituição fun• Como é nossa escola – quais são as prá- ciona desde 1976 no município de Santo Tirso,
ticas pedagógicas adotadas atualmente Portugal, incentivando a autonomia dos alunos
pela instituição;
por meio de projetos não tradicionais como o
• O que fazer – coleta de dados sobre difi- fim dos sistemas de notas, séries, classes e de
culdades e acertos da escola;
um único professor por turma, por exemplo.
• Como fazer – discutir possibilidades
de atuação de ensino levando em conDe acordo com texto publicado no portal Censideração as redondezas da escola. tro de Referências Educação Integral, o país havia acabado de sair de uma ditadura de praticaO projeto pedagógico deve levar uma série mente 50 anos e as escolas públicas estavam
de questionamentos em consideração cons- em estado de decadência. Com o aumento da
tantemente para tornar-se documento vivo, as- violência e a desmoralização dos professores,
sim como são as comunidades, parte presente o educador José Pacheco aceitou encabeçar o
das escolas. Para Oliveira Pinto, o projeto pe- projeto que apresentava uma maneira mais atradagógico “deve ser um instrumento democrá- ente para alunos que as aulas tradicionais. Aintico, abrangente e duradouro”. De acordo com da de acordo com o portal:
o educador, um projeto não nasce pronto, mas
se desenvolve em conjunto com coordenação,
Foi assim que, após inúmeras discussões, a
direção e corpo docente para, mais tarde, in- equipe pedagógica da Escola da Ponte resolveu
cluir o coletivo escolar:
abolir as séries, provas, salas de aulas e disciplinas, alicerçando sua proposta pedagógica para
Ao se conhecer as pessoas e o funcionamen- o exercício da autonomia e da liberdade. Antes
to da escola, começa-se a observar que há em visto como solitário, o trabalho do professor ascada segmento da comunidade escolar (pro- sume um caráter compartilhado, desenvolvido
fessores, funcionários, alunos, pais) o desejo em conjunto com outros professores e com esde mudar alguma coisa, visando melhorar o tudantes, que passam a desenvolver atividades
desempenho da escola. Os serventes gosta- de educação de pares, em um processo de troriam que ela fosse mais limpa; os funcionários ca e construção coletiva, em que todos aprenda secretaria, que a documentação estivesse dem e ensinam ao mesmo tempo (CREI, 2015).
em melhor ordem; os professores, que houvesse mais disciplina e melhor organização,
A Escola da Ponte teve muita inspiração nas
facilitando seu trabalho em sala de aula. Como obras do pensador suíço Jean Piaget e, claro, do
todos desejam alguma coisa, falta apenas arti- educador brasileiro Paulo Freire. Durante uma
cular esses desejos, com o fim de construir-se palestra realizada em Passo Fundo, Rio Granuma proposta capaz de mudar os rumos da de do Sul, em 2015, pelo TEDx Talk, Pacheco
escola (PACHECO, 2013).
afirmou que “a Escola da Ponte é uma mutação
genética no sistema educativo mundial”.
Para o autor, o projeto pedagógico deve dialogar com a rotina da escola e pertencer à coOutros exemplos de aplicação de um projemunidade. Milhares de profissionais trabalham to pedagógico formulado a partir das caractecontinuamente para encontrar maneiras mais rísticas da comunidade são as escolas municieficientes de desenvolver capacidades em pais Desembargador Amorim Lima e Presidente
seus alunos, apesar de todos empecilhos, e Campos Salles, ambas de São Paulo, que serão
existem exemplos bem-sucedidos de como é analisados neste artigo.
possível transformar uma realidade.
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DESENVOLVIMENTO DOS PPP

presarial. Muitos outros estudantes ficam pelo
caminho, pois não são bem aproveitados por
não se encaixarem num modelo de ensino datado. Apenas o diálogo pode promover uma
constante mudança nos ambientes de ensino
(HOOKS, 1994).

Segundo Hooks (1994), além de todas as
adversidades sociopolíticas e econômicas que
afetam o meio escolar, os jovens também estão
lidando com tecnologias digitais que se atualizam em uma velocidade frenética. Junto a isso,
AUTONOMIA PAULISTANA
a pressão da sociedade para que esta criança,
pré-adolescente ou adolescente em formação
Duas escolas públicas municipais de São
escolha uma carreira nos primeiros anos de
vida adulta, criou uma geração de adultos an- Paulo são destaque na aplicação de seus
projetos pedagógicos no dia a dia. Ambas se
siosos e com distúrbios depressivos.
inspiram no exemplo da Escola da Ponte para
A competição por notas altas nas escolas integrar melhor escola e comunidade. E o que
não é mero acaso. A escola é o reflexo de sua levou a EMEF Desembargador Amorim Lima,
sociedade e em um mercado de trabalho cada Vila Gomes, zona oeste da cidade, e a EMEF
vez mais acirrado, onde há retirada de direitos Presidente Campos Salles, Heliópolis, zona sul,
e diminuição na oferta de oportunidades, as a mudarem seus métodos de trabalho foi a nepessoas estão sendo empurradas a um siste- cessidade (EMEF, 2013).
ma cada vez mais precário. E a escola tamLocalizadas em regiões periféricas da cidabém acaba se reproduzindo como espaço de
competição em vez de cooperação (HOOKS, de, a preocupação das direções pedagógicas
era a de evitar a evasão escolar, mas também
1994).
de eliminar o estigma de “escola de favelados”.
Isto certamente desestimula alunos que não A expressão consta no próprio projeto pedagóse sentem alinhados aos demais ou faz com gico da EMEF Campos Salles como uma das
que não sejam contemplados por um ensino dificuldades a serem vencidas no começo da
tradicional e verticalizado. Para a feminista ne- implantação do projeto. Era necessário resgagra norte-americana Bell Hooks, que tem estu- tar dignidade e confiança das comunidades
dos voltados à discussão sobre raça, gênero para melhorar resultados dentro da sala de
e classe e às relações sociais opressivas, o aula (EMEF, 2013).
diálogo é a melhor ferramenta para combater
As mudanças ocorreram aos poucos e as
esse afastamento das instituições de ensino:
escolas melhoraram suas estruturas gradatiA prática do diálogo é um dos meios mais vamente. Primeiros, cercas foram derrubadas
simples com que nós, como professores, aca- como um voto de confiança para que, mesmo
dêmicos e pensadores críticos, podemos co- não entrando nas salas de aula, os alunos timeçar a cruzar as fronteiras, as barreiras que vessem o convívio social que a escola pode
podem ser ou não erguidas pela raça, pelo gê- oferecer. Com o tempo, outras medidas foram
nero, pela classe social, pela reputação profis- adotadas, como a revitalização do espaço
sional e por um sem-número de outras diferen- da praça em frente e os arredores da EMEF
Campos Salles para coibir o tráfico de droças (HOOKS, 1994, p. 174)
gas. Como valores que fundamentam o projeto
Em uma sociedade em que a economia é o pedagógico, a EMEF Amorim Lima destaca a
cerne para determinar como será o processo ascensão de alunos, educadores, pais e code educação, afinal, cada vez mais cedo as munidade “num ambiente de respeito e solidacrianças são estimuladas a estudar para mais riedade”. Já no caso da EMEF Campos Salles,
etapas que preparam para uma carreira em- o que chama atenção no projeto é “a gestão
182

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

compartilhada com a comunidade e isto é um
A EMEF Campos Salles inspirou-se no exemdos motivos que o torna especial”. Ainda de plo vitorioso da EMEF Amorim Lima e implantou
acordo com o documento:
aos poucos o projeto baseado tanto na escola
paulista quanto na criada por José Pacheco,
A EMEF Pres. Campos Salles abriu-se para em Portugal. De acordo com o projeto pedaa comunidade, derrubando os muros concre- gógico, o foco inicial era “a integração entre as
tos. A comunidade se apropriou realmente de áreas de conhecimento (ruptura das paredes
todos os espaços da escola. Com esse projeto entre as disciplinas) e o estudante como ser
a EMEF Pres. Campos Salles traz a expectativa integral, capaz de organizar-se individual e code quebrar também os muros invisíveis e mais, letivamente para aprender” (PPP, 2012).
que outros espaços do bairro se tornem educativos, descentralizando o processo de aprendiNa EMEF Amorim Lima, dois grupos de sala
zagem na construção do Bairro Educador Heli- de aula tiveram as paredes derrubadas, crianópolis (EMEF, 2013).
do dois grandes salões denominados de “Ciclo I” e “Ciclo II”. Cerca de cinco professores
Existem outros pontos inovadores na maneira circulam entre cada salão para ajudar alunos
como as escolas lidam com o desenvolvimento quando necessário. E na EMEF Campos Salles,
de seus alunos. Tanto a EMEF Amorim Lima o processo foi parecido: em 2007, foi possível
quanto a EMEF Campos Salles não utilizam iniciar a derrubada das paredes para a criação
notas para avaliar seus alunos. Os discentes de salões onde três turmas da mesma série ou
recebem, ao longo do ano, apostilas com rotei- ano se unem para desenvolver roteiros de esro de pesquisa. Estes roteiros levam em conta tudo com auxílio dos professores (PPP, 2012).
todo conteúdo recomendado pelo Ministério da
Educação e são desenvolvidos de acordo com
Portanto, as instituições usadas como exemas preferências dos alunos (EMEF, 2013).
plo de que é possível atuar de maneira mais
inovadora dentro do ensino público no Brasil
Os roteiros contêm perguntas e tarefas que baseiam-se na aplicação de um currículo escodevem ser respondidas ou desenvolvidas pelo lar mais adequado à realidade local e apostam
estudante e eles podem começar pelo assun- no desenvolvimento das pessoas e da comunito que mais interessar, não precisando seguir dade (PPP, 2012).
uma ordem pré-determinada. Ao fim de cada
pesquisa, devem apresentar um portfólio com
o conteúdo aprendido para seu educador tutor:
na EMEF Amorim Lima, por exemplo, cada professor é responsável por cerca de 20 alunos
por período e tem encontros semanais individualmente com eles, já que não existem aulas
expositivas. Segundo o PPP:
Diferentemente daquela escola em que cabe
ao professor ensinar, e ao aluno aprender, esse
Projeto visa um compromisso coletivo em que
todos os seus agentes se engajem sempre num
processo de aprimoramento cultural e pessoal
de todos, de forma integral, e na construção de
uma intencionalidade educativa clara, compartilhada e assumida por todos (PPP, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito deste artigo foi o de discutir como o PPP – Projeto Político Pedagógico, documento
formal elaborado por cada instituição de ensino para orientar as atividades durante o ano letivo,
pode ser usado como ferramenta transformadora tendo como base uma abordagem diferente
das escolas tradicionais. Como exemplo, foram apresentados dois projetos pedagógicos inovadores na cidade de São Paulo, da EMEF Desembargador Amorim Lima e da EMEF Presidente
Campos Salles.
Mesmo enfrentando adversidades, ambas as instituições implantaram as medidas propostas
nos projetos pedagógicos – que foram produzidos em conjunto com pais, alunos, professores,
funcionários de outras áreas da escola, etc. Essa construção coletiva é notoriamente inspirada
na Escola da Ponte que, por sua vez, bebe da fonte do educador Paulo Freire e sua pedagogia
da autonomia.
Apenas o diálogo constante com todos os participantes dessas escolas faz com que o objetivo
não seja esquecido: a importância de formar cidadãos, muito mais que apenas treiná-los. No
entanto, não basta apenas boa vontade da coordenação pedagógica para melhorar a situação
de cada instituição.
É possível concluir que projetos como estes são totalmente viáveis desde que haja um esforço
conjunto, mas que investimento é fundamental para alicerçar qualquer propósito. Tanto a EMEF
Amorim Lima quanto a EMEF Campos Salles tiveram parceiros privados ou do terceiro setor
como o Projeto Ver Pra Crer, da Fundação Abrinq; Fundação Camargo Correia, Unas (União de
Núcleos, Associações e Sociedades de Moradores de Heliópolis e Região), Fundação Telefônica, Instituto Natura, USP (Universidade de São Paulo), entre outros.
Fazer parcerias com associações pode ser positivo, mas não poder contar apenas com a estrutura do Estado é uma tarefa árdua para os profissionais à frente da iniciativa. É imprescindível
reunir esforços entre membros da escola e comunidade para que o projeto pedagógico seja
atual, condizente com a realidade da população local e que leve em consideração a evolução ou
involução de todos os envolvidos.
No entanto, é sabido que o diálogo constante é obtido por meio de organização e trabalho
conjunto. E que é preciso, antes de mais nada, investimento sério para dar resguardo que aquela iniciativa seja efetiva. Com professores esgotados, com cada vez mais turmas para lecionar,
salas superlotadas, falta de materiais básicos como papel higiênico, merenda e giz de lousa,
além de atraso de salário, promover a necessidade de uma construção mais
significativa do projeto pedagógico talvez não pareça ser prioridade.
Portanto, é possível modificar a realidade de uma escola por meio
de um projeto pedagógico e transformá-la numa instituição inovadora, mas é preciso esforço hercúleo para quem estiver à frente da
tarefa, pois não há apoio dos governantes para que o quadro seja
mudado.
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DISORTOGRAFIA: COMO ENSINAR OS
ALUNOS ESCREVER CORRETAMENTE?

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de mostrar como a intervenção docente pode sanar o processo de disortografia,  definida por José e Coelho (2001) como a incapacidade de transcrever
corretamente a linguagem oral, havendo trocas ortográficas e confusão das letras. Para tanto,
esta pesquisa com base o levantamento bibliográfico de algumas obras, apresentará como  a
identificação dos fatores correlacionados à dificuldade em dominar as normas ortográficas de
língua oficial facilita o processo de aprendizagem da linguagem escrita. A intervenção do profissional de educação no processo de aprendizagem da língua escrita facilitará esse processo.

Palavras-chave: Disortografia; Linguagem Escrita; Profissional; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

s principais erros que a criança com disortografia costuma apresentar são: confusão de letras
( f / v, p / b, ch / j ), confusão das sílabas com tonicidade semelhante ( cantarão / cantaram),
confusão de palavras com configurações semelhantes ( pato/ pelo), além do uso de palavras
com um mesmo som para várias letras ( casa/ caza, azar/ asar, exame/ ezame).
Desde a escola tradicional, muitos métodos têm sido buscados para fazer com que os alunos escrevam de forma adequada aos padrões da língua oficial.As escolas tradicionais importam-se com o
domínio da ortografia já na alfabetização, não ponderando a evolução do aluno na leitura e na escrita,
dando importância a pequenos erros de grafia sem considerar a tentativa e o aprendizado envolvido
na escrita das palavras, mesmo quando com grafia incorreta.
Na sociedade atual, o aluno é discriminado quando não domina determinados conceitos, desde a
escrita, leitura e demais conhecimentos cultivados nesse ambiente. Nesse caso, fora deste, quando
uma pessoa teoricamente “alfabetizada” apresenta uma dificuldade na escrita, passa por discriminação
e preconceito.
Esse conceito, advindo da escola, dificulta muito o processo de ensino-aprendizagem da grafia nas
séries avançadas, por levar ao aluno, o sentimento de vergonha diante de sua dificuldade.Nas escolas
tradicionais, um dos métodos mais utilizados são as cartilhas, advindas dos antigos silabários. Método
que, não apresenta a utilidade da escrita no âmbito social:
Cartilhas são livros didáticos infantis destinados ao período de alfabetização. Daí seu caráter transitório, limitando-se seu uso à etapa em que, na concepção tradicional da alfabetização, a criança necessita
dominar o mecanismo considerado de base na aprendizagem da leitura e escrita (BARBOSA, 1994,
p. 54).
Dessa forma, o professor que faz uso da cartilha como método de ensino se prende a avaliar seus
alunos sob o âmbito da cartilha, e os que não alcançam o previsto pelos manuais e cartilhas, normalmente são considerados alunos despreparados.
Com isso, as crianças chegam à escola com uma expectativa sobre a escrita. E diversas vezes decepcionam-se com o que lhes é apresentado, como escrita na escola. Pois, utilizando-se das cartilhas,
a escola despreza o uso da escrita fora da escola, e com isso faz com que a criança acredite que o que
ela conheceu sobre a escrita não tem utilidade e; a partir disso desmotiva-se diante do ensino oferecido
na escola:
Alguns métodos de alfabetização ensinam a escrever pela escrita cursiva, chegando mesmo a proibir
a escrita de forma. A razão que alegam frequentemente é que a criança que aprende a escrever com
letras de forma tem que aprender depois de fazê-lo com letras cursivas, e isso representa o dobro de
trabalho, sendo inconveniente porque pode levar a criança a confundir esses dois modelos de escrever
(CAGLIARI, 2000, p.97).
Ainda há o agravante da utilização da letra cursiva, reforçado por alguns fatores como: muitos dos
textos e formas de utilização da escrita no âmbito social, como jornais, revistas, propagandas, não se
utilizam da escrita cursiva para exprimir seu conteúdo; e a construção da escrita cursiva também é
muito complexa, e exige um domínio perfeito de movimentos para a sua realização, o que representa
um esforço muito grande por parte das crianças que sequer conseguem segurar o lápis e controlá-lo
com facilidade.
A escola tradicional está ignorando a vida da sociedade atual e ao invés de preparar o seu aluno
para expressar-se e entender o mundo ao seu redor, esta escola pode estar prejudicando-o, pois com
as novas tecnologias como computador e a mídia impressa as pessoas se deparam com a escrita de
forma, em diversas formatações. Com isso vê-se que muito a escola, pode influenciar, no processo de
alfabetização, e muita responsabilidade esta tem sobre os erros e acertos de seus alunos.
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ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA
TRADICIONAL

DISORTOGRAFIA: CARACTERÍSTICAS
E POSSÍVEIS FATORES CAUSADORES

Uma forma de definir alfabetização e a imporO sucesso da criança na aprendizagem da
tância desse processo, Cagliari (2000), define leitura e da escrita depende do seu amadurecomo:
cimento fisiológico, emocional, neurológico, intelectual e social. Dessa forma, quando se fala
Um dos objetivos mais importantes da al- das dificuldades apresentadas pelas crianças
fabetização é ensinar a escrever. A escrita é na leitura e na escrita, é necessário que sejam
uma atividade nova para as crianças e por isso questionadas as condições em que a criança
mesmo requer um tratamento especial na al- iniciou suas atividades (na alfabetização), vefabetização. Espera-se que a criança, no final rificando se ela já adquiriu suficiente desende um ano de alfabetização, saiba escrever e volvimento físico, intelectual e emocional, bem
não que saiba escrever tudo com correção ab- como todas as habilidades e funções necessoluta. Esse é um ponto importante que relega sárias para aprender (JOSÉ; COELHO, 2001).
a um plano secundário e preocupação com a
ortografia durante o primeiro ano escolar (CASegundo José e Coelho (2001), para a crianGLIARI, 2000, p.96).
ça seja apresentada ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, deve estar preO domínio da ortografia não é algo possível parada para tal. Esse preparo depende de uma
de ser alcançado em apenas um ano de al- complexa integração dos processos neurolófabetização, mas é possível esperar que uma gicos e de uma harmoniosa evolução de hacriança, já na alfabetização, possa dominar bilidades básicas, como percepção, esquema
a escrita.Nas escolas tradicionais, que são a corporal, lateralidade, etc. Para os autores, em
maioria, um dos critérios de avaliação do su- relação à aprendizagem da escrita, a criança
cesso do processo de alfabetização, é se a costuma apresentar algumas características
criança domina a escrita formal, principalmen- bem desenvolvidas, as quais vão definir a forte, ortograficamente.
ma em que o processo de aprendizagem ocorrerá.
Os professores alfabetizadores utilizam com
critério de avaliação o domínio da linguagem
ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO E NO
escrita, recém-apresentada ao aluno, para a
TEMPO
aprovação ou reprovação no ano letivo. Isso
porque, se o aluno que apresenta erros de
Segundo os autores (2001), orientar-se no
grafia na alfabetização, conseguir a aprova- espaço é a interação que a criança tem com
ção, quando chega nas séries mais avançadas o que há ao seu redor, de forma a distinguir
apresentando esses erros em palavras comum, o que é seu corpo e o que não é, avaliando
ouve de seus professores que foi mal alfabeti- os movimentos e adaptando-os ao espaço, ou
zado, e que o erro apresentado foi culpa do seja, a relação do corpo com o meio. Quando a
professor alfabetizador.
alfabetização ocorre sem que essas noções de
posição e orientação espacial sejam definidas,
Os alunos nas séries avançadas não rece- a criança pode apresentar alguns problemas
bem auxílio necessário para superar as dificul- de aprendizagem, relacionada à disortografia,
dades que têm com a grafia das palavras: “Es- tais como: confundir letras que diferem quanto
sas atitudes da escola com relação à ortografia à orientação espacial ( b/d , q/p ); ter dificuldatêm provocado nas pessoas uma reação muito de em respeitar a ordem das letras na palavra
negativa com relação a quem escreve errado” e das palavras na frase (brasa/barsa).
(CAGLIARI, 2004, p.351).
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Para os autores (2001), em relação à orientação temporal, a criança desenvolve a capacidade de se organizar temporalmente a partir
do seu próprio tempo, e gradativamente, por
meio da percepção do tempo vivido, adquire
condições em dominar conceitos, como ontem, hoje, amanhã, dias da semana, meses,
anos, horas; bem como compreender que alguns fatos acontecem antes e outros depois, e
que estes têm certa duração. Havendo ausência da orientação temporal na criança, ela poderá apresentar, no processo de alfabetização,
dificuldades na escrita das palavras (trocas ou
inversão da ordem das letras), má concordância verbal, dificuldade no ditado devido à não
correspondência dos sons com as letras que
os representam (JOSÉ; COELHO, 2001).

HABILIDADE DE RITMO

mentação ocular errônea. A habilidade visual
somada a habilidade auditiva são responsáveis
por receber e conduzir os símbolos gráficos ao
cérebro para serem repetidos e memorizados.
A audição quando bem estimulada, faz com
que a criança diferencie os sons, principalmente em letras cujos sons são parecidos ( f/v, t/d,
p/b etc), (FERREIRO, 1993).

LINGUAGEM ORAL
Para Ferreiro (1993), 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. 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.

Para que a criança possa absorver a escrita,
de forma ortograficamente correta, a habilidade de ritmo deve estar bem desenvolvida. Esta
habilidade dá à criança a noção de duração
e sucessão, no que diz respeito à percepção
dos sons no tempo. Na parte gráfica, as dificuldades com o ritmo contribuem para que a
criança escreva duas ou mais palavras unidas,
Segundo Ferreiro (1993), o contexto socioadicione letras nas palavras ou omita letras e
cultural também influencia no aproveitamento
sílabas (FERREIRO, 1993).
apresentado pelo aluno em relação ao domínio
da escrita, isso porque o aprendizado da linHABILIDADE VISUAL E AUDITIVA
guagem inicia-se no lar e na comunidade em
A análise e síntese visual e auditiva são ha- que o indivíduo vive. Desta forma, a linguagem
bilidades em que a criança precisa ter de vi- oral, citada anteriormente, não é fator isolado,
sualizar o todo, dividi-lo em partes e depois pois o indivíduo que tem contato com dialetos
juntá-las para voltar ao topo. No processo de diferenciados, gírias, podem demonstrar dificulescrita, é preciso que a leitura venha antes, ou dades para familiarizar-se com o vocabulário
seja, a palavra deve ser ouvida, visualidade e formal:
só depois escrita. Quando a criança tem dificuldades com o processo analítico-sintético,
As informações que uma criança que cresce
ela apresenta problemas na formação de sílaem
um ambiente alfabetizado recebe cotidianabas, na sequência das letras e, portanto, na formação de novas palavras (FERREIRO, 1993). mente é inacessível para aqueles que crescem
em lares com níveis de alfabetização baixos ou
Para a criança ler e escrever, é necessá- nulos (FERREIRO, 1993, p.20).
rio que seus olhos funcionem perfeitamente.
É através deles que ela difere ou assemelha
Também se pode considerar um fator que diformas e tamanhos, desenvolve a percepção ficulta o domínio da linguagem escrita, o conde figura-fundo e a memória visual. É neces- vívio que a criança tem com a escrita e sua
sário o desenvolvimento da habilidade visual,
para que, na escrita, não ocorra a execução utilidade. Ferreiro (1993) e Morais (2004) disincorreta das letras e palavras, devido à movi- cutem que, quando a criança tem contato com
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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.
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 obrigatória e não útil (FERREIRO 1993).
Para José e Coelho (2001), também existem os fatores psicológicos e pedagógicos
que levam a disortografia, são eles: desajustes
emocionais provocados pela dificuldade que
a criança tem de aprender, o que gera ansiedade, insegurança e autoconceito negativo e;
estratégias inadequadas de ensino, falta de estimulação pela pré escola dos pré requisitos
necessários à leitura e à escrita; falta de percepção por parte da escola do nível de maturidade da criança, iniciando uma alfabetização
precoce; relacionamento deficiente entre professor-aluno; não domínio de conteúdo e metodologia por parte do professor; atendimento
precário das crianças devido à superlotação
das classes.

USO INDEVIDO DAS LETRAS
“Caracteriza-se pelo fato do aluno escolher
uma letra possível para representar um som
de uma palavra quando a ortografia usa outra letra” (p. 140). Por exemplo, o som de [z]
que pode ser representado por z (zebra), por
s (casa), por x (exame). Quando o aluno em
vez de escrever casa com s escreve com z, faz
uso indevido da letra. Porém esse uso é sempre possível dentro do sistema, ocorrendo em
muitas palavras. Não se considera troca de vogais como uso indevido, porque quase sempre
representam transcrições fonéticas.

HIPERCORREÇÃO
“É muito comum quando o aluno já conhece
a forma ortográfica de determinadas palavras e
sabe que a pronúncia destas é diferente. Passa
a generalizar a forma de escrever” (p. 141).
Por exemplo, como muitas palavras terminadas
com e são pronunciadas por i, o aluno acaba
escrevendo todas as palavras com som de i no
final com a letra e.

MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA
SEGMENTAL AS PALAVRAS

“São erros de troca, supressão, acréscimo e
inversão de letras. Não tem apoio nas possibilidades de uso das letras no sistema de escrita
e representam, às vezes, maneiras de escrever
de que o aluno lança mão porque ainda não
domina bem o uso de certas letras, como a
distribuição de m e n, v e f nas palavras. NorTIPOS DE ERROS DE GRAFIA
malmente a escola considera esses erros graves indícios de falta de discriminação auditiva
Segundo Cagliari (2004) é comum encontrar (o que é falso), quando deveria entender que a
alguns tipos de erros de grafia nas produções criança faz uma aproximação muito grande da
de textos de crianças nas séries iniciais. São letra certa, não escolhendo uma letra que nada
tem a ver com o som que quer representar” (p.
eles:
142).

TRANSCRIÇÃO FONÉTICA
“É interessante notar que esta categoria
apresenta o maior número de casos, pois o
erro mais comum dos alunos é caracterizado
por uma transcrição fonética da própria fala”
(p. 138). É o caso, por exemplo, da palavra
anel, o aluno escreve aneu, devido ao l ter som
de u, tal qual se fala.

Segundo o autor, esse é um dos tipos de erro
que a escola tradicional mas condena, e por
vezes, exclui o aluno do convívio com os demais colegas, alegando que possui dificuldades que devem ser trabalhadas isoladamente,
e encaminha este aluno para fonoaudiólogos,
tratando tais erros como problemas físicos, e
não como associação natural que a criança faz
entre as letras por sua similaridade de sons.
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nos textos espontâneos. Às vezes alguns alunos usam sinais como ponto ou travessão para
isolar as palavras: ‘Era uma vez’, fruto de ensinamentos obtidos em outras atividades que
Em produções espontâneas, os alunos cos- o aluno estende para os textos” (CAGLIARI,
tumam juntar todas as palavras. “Esta juntura 2004, p. 144).
reflete os critérios que ele usa para analisar a
fala. Na fala não existe a separação de palaEsse tipo de erro acontece, por exemplo,
vras, a não ser quando marcada pela entona- quando o aluno transfere para sua produção o
ção do falante” (p. 142). Pode-se usar como que aprendeu na divisão de sílabas, onde os
exemplo: “paralidar” ( “para lhe dar”).
exercícios pedem que o aluno isole as sílabas

JUNTURA INTERVOCABULAR E
SEGMENTAÇÃO

FORMA MORFOLÓGICA DIFERENTE
Segundo Cagliari (2004, p. 142), são erros
ortográficos que provém da variedade dialetal
que se usam determinadas palavras, baseando-se na fala, dificultando o conhecimento das
características peculiares que tais palavras têm,
ou seja, de sua forma ortográfica. Por exemplo:
“né” ( “não é”), “ni mim” (“em mim”).

FORMA ESTRANHA DE TRAÇAR AS
LETRAS E USO INDEVIDO DE LETRAS
MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS
“A escrita cursiva apresenta grandes dificuldades, não só para quem escreve como para
quem lê. Às vezes, consideramos que existe
uma troca de letras numa palavra mas, na verdade, estamos fazendo uma má interpretação
do que foi escrito” (p. 143). É o caso do aluno
que escreve a palavra sabe de tal forma que
para quem lê, vê escrito save.
“Aprendendo que devem escrever os nomes
próprios com letras maiúsculas, alguns alunos
passam a escrever os pronomes pessoais também com letras maiúsculas; por exemplo, Eu.
Normalmente as letras minúsculas são mais
utilizadas” (CAGLIARI, 2004, p.144).

ACENTOS GRÁFICOS, SINAIS
DE PONTUAÇÃO E PROBLEMAS
SINTÁTICOS
“A marcação dos acentos gráficos, em geral, são é ensinado no início da aprendizagem
da escrita e, portanto, esses sinais diacríticos
estão em grande parte ausentes dos textos
espontâneos” (p. 144). Por exemplo: pa (pá),
mae (mãe). “Estes sinais também não são ensinados logo no início e raramente ocorrem

com “tracinhos” (hífen) e, o aluno faz o mesmo
na produção de textos com o intuito de separar
as palavras do texto. “Alguns erros de escrita
que aparecem nos textos revelam problemas
de natureza sintática, isto é, de concordância,
de regência, mas que na verdade denotam modos de falar diferentes do dialeto privilegiado
pela ortografia. Aparecem construções estranhas que refletem estilos que só ocorrem no
uso oral da linguagem” (p. 145). Situações que
podem ser demonstradas na seguinte frase,
por exemplo: “Eles deu o presente para eu”
(“Eles deram o presente para mim”).

O QUE O PROFESSOR E/OU A ESCOLA
PODEM FAZER PARA AMENIZAR OU
SANAR A DISORTOGRAFIA
Num primeiro momento, a criança pequena tenta escrever fazendo rabiscos, em geral
pequenos, e misturando linhas retas e curvas.
Nem sempre faz o rabisco e depois interpretá;
às vezes tenta escrever algo que pensou. O
resultado é uma escrita cifrada cujo significado
só o autor conhece. É interessante perguntar à
criança o que quer dizer o seu escrito e anotar
as respostas, para poder acompanhar seu desenvolvimento (CAGLIARI, 2000, p. 120).
A disortografia pode ocorrer devido a fatores relacionados ao desenvolvimento da criança, desenvolvimento este, obtido antes que
a criança entre na escola. Sabe-se que este
desenvolvimento deve ser estimulado, seja no
ambiente familiar ou na pré-escola. Uma das
formas de estimular o desenvolvimento relacionado à escrita, é proporcionar à criança,
formas de reproduzir seus conceitos sobre a
escrita, sobre o que pensa e já sabe sobre ela.
Pode-se fazer isso, deixando que ela escreva o
pensar, da forma que acha correto e acompa192
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nhando seu desenvolvimento. Assim, quando
essa criança entra na escola, na alfabetização,
possivelmente está “preparada”, considerando
seu desenvolvimento e letramento, para que
a partir de então seja apresentada a escrita.
Lembrando que cada criança entrará na alfabetização com grau de desenvolvimento diferenciado de outras, portanto devem-se respeitar
as habilidades e limites de cada criança (CAGLIARI, 2000, p. 120).
“É importante deixar que as crianças experimentem como escrever as letras; dar tempo
para que isso aconteça” (CAGLIARI, 2000, p.
121). Mesmo após ter entrado na alfabetização
(1ª. Série), a criança deve ter a oportunidade
de experimentar a escrita, e fazer seu aprendizado, tal qual fez em relação à fala. É justamente no ambiente escolar que a criança tem
que ter a liberdade de tentar, perguntar, errar,
comparar e enfim, corrigir, pelo menos é o que
se espera da escola:
Nada impede, porém, que o professor vá introduzindo propostas de trabalho que considere necessárias e que, em sua prática, revelaram-se eficientes; montagem de um quadro de
famílias silábicas que irá se completando no
decorrer do trabalho (CAGLIARI, 2000, p. 122).
Percebe-se com isso que, se deve considerar que a utilização de algumas técnicas ou métodos pedagógicos não surtem o mesmo efeito
em todas as pessoas Portanto, essas técnicas
devem ser utilizadas, por vezes, individualmente atendendo às necessidades de cada aluno.O
professor deve verificar as habilidades e dificuldade de cada um de seus alunos. Desta forma,
não haverá uma metodologia a ser adotada,
mas várias, pois cada aluno será estimulado
para o aprendizado da escrita de forma diferente, valorizando suas habilidades e transpondo
suas dificuldades:
A função da escrita deve ser trabalhada. Para
isso é preciso que sejam lidos para as crianças
livros de literatura infantil, jornais, revistas, cartas, bilhetes, avisos etc., além de incentivá-las
a escrever histórias em geral, notícias sobre
assuntos que lhes interessam, cartas, bilhetes,
avisos; outra atividade é a criação de textos
para propaganda em sala de aula (CAGLIARI,

2000, p. 128).
A escrita deve ser trabalhada com os alunos,
demonstrando a eles a sua utilidade, e exercitando a escrita em produções que demonstram sua utilidade social. Como, por exemplo,
apresentando aos alunos textos jornalísticos,
slogan de propagandas, cartas, e pedindo que
produzam textos, bilhetes, lista de compras
etc., enfim, produções que simulam a utilidade da escrita formal no dia-a-dia das pessoas,
questionando se há possibilidade desses tipos
de textos serem escritos de outra forma, senão
utilizando a ortografia correta, para que todos
que lerem entenda.
Ferreiro (1993) também acredita na sugestão acima e reforça: crianças que não tem o
contato com a escrita formal e não veem a sua
utilidade em seu dia-a-dia, provavelmente terão dificuldades em absorver a forma e regras
da escrita, porém se lhe forem apresentados
meios que utilizam a escrita e que demonstrem
utilidade fora da escola, com certeza serão absorvidos com mais facilidade, pois haverá empenho e vontade de aprender tais regras.
Exercitando a escrita em sala de aula, propondo produções de textos diversos, sem importar-se tanto com a gramática (em primeira
instância), pode-se obter textos muito ricos
que representam o dia-a-dia das crianças, e
esse é o real conteúdo que as interessa.A partir dessas produções o professor pode montar
um livro com uma coletânea dessas produções
e a partir da leitura coletiva dessas produções,
pode introduzir sutilmente a ortografia ou a gramática, propondo transcrever os textos para a
escrita formal, com o intuito de editar, sem alterar o contexto da produção de seus alunos.
Essa transcrição para a escrita formal deve
ser feita em conjunto com os alunos para que
os mesmos não sintam anulados, quanto as
suas produções, dessa forma os próprios alunos e seus colegas corrigiram o conteúdo conforme o conhecimento que já possuem (FERREIRO, 1993).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas sociais de leitura e escrita devem permitir que os alunos reflitam sobre o sistema
de escrita alfabética. Os documentos oficiais consideram que as contribuições da perspectiva
construtivista sobre os processos pelos quais as crianças passam a se apropriar da escrita e a
consciência fonológica ajudam a criança a evoluir em suas hipóteses de escrita.
Nessa perspectiva muitas vezes os educadores se deparam com algumas dificuldades, sendo
uma delas a disortografia. Para que haja melhor enfrentamento deste problema, o professor precisa estar atento ao processo ensino aprendizagem de seus educandos para que seja diagnosticado o quanto antes. Assim o educador poderá buscar suporte com atividades diferenciadas
e diversificadas para incluir essa especificidade, propiciando à criança uma maior possibilidade
de uma aprendizagem significativa.
Cabe ressaltar que além das medidas adotadas pelo educador, a escola tem papel de fundamental importância, pois deve auxiliar os educadores, proporcionando a eles um amparo e
formação contínua a fim de ampliar seus conhecimentos para o atendimento às especificidades
que a escola apresenta para que tais dificuldades sejam amenizadas e cumpra seu papel enquanto instituição de ensino.
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A HISTÓRIA DO BRINQUEDO:
CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO DO
LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo fazer um resgate histórico da história do
brinquedo, visando corroborar com os estudos de natureza teórica que buscam compreender
os benefícios da presença do lúdico no desenvolvimento psicossocial da criança. Trata-se de
um levantamento bibliográfico de estudos que a este precedem, onde poderemos fazer levantamentos e discussões do que já foi produzido sobre o tema. A intenção é a de sistematizar
docente, justificando a importância que possam contribuir para a formação docente, justificando a importância do elemento lúdico durante a vida escolar.  

Palavras-chave: Brincar; Ensino Lúdico; História do Brinquedo;  Ludicidade na Infância.
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INTRODUÇÃO

D

iariamente presenciamos pelos meios de comunicação os altos índices das crianças na
rua, do trabalho infantil, assim como as muitas situações de abandono e abusos dos
pais em relação a seus filhos. Sabe-se que o fator lúdico é uma ferramenta que permite
o ingresso da criança na cultura e por meio do qual se permitem suas experiências internas com
a realidade externa.
Poletto (2005) diz que o lúdico é um facilitador da interação com o meio, não obstante ser
muito pouco explorado. Embora as crianças menos favorecidas financeiramente viverem em
situações de estresse e risco constantes, o lúdico pode vir a ser um instrumento de “promoção
de resiliência”, conforme seu uso (POLETTO, 2005).
De acordo com Nunes (1994), o conceito de infância varia em diferentes classes e culturas,
o que gera muitas expectativas e demandas no que diz ao desenvolvimento infantil. Entretanto,
existe unanimidade quanto ao reconhecimento da relevância do meio nesse desenvolvimento.
“A análise do ambiente da criança em relação ao seu desenvolvimento tem levado a relacionar
o desenvolvimento de habilidades e competências com os estímulos ambientais” (POLETTO,
2005).
Muitos autores, estudiosos da resiliência, indicam o brincar com um dos fatores de proteção
à criança. O brincar é uma atividade culturalmente definida e representa uma necessidade para
o adequado desenvolvimento infantil (POLETTO, 2005). As crianças violadas em seus direitos
deixam de brincar para trabalhar, assumindo papéis familiares que não lhe são próprios.
O brinquedo sempre esteve associado ao universo infantil como algo que já faz parte desse
mundo dos “pequenos”. Toda criança brinca, e toda criança possui condições de transformar
qualquer objeto, artefato em um brinquedo, visto que o poder de imaginação das crianças é
grande. Existem os brinquedos mais caros, os mais baratos, os de menina, os de menino (de
acordo com a indústria mercadológica), mas o fato é que toda criança utiliza esses recursos
lúdicos.
Segundo Oliveira (1984), o interesse pela origem dos brinquedos há muito tem instigado pesquisadores a ir a busca de informações, resquícios pelo mundo afora que pudessem conectar o
fenômeno do brinquedo e ao ato de brincar ao contexto histórico dos diversos grupos sociais.
Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande incorporação de brinquedos de plástico na
rotina da criança (POLETTO, 2005).
Começa no mesmo período também, o aumento da violência nas ruas e as crianças, assim,
passam a ficar mais tempo em casa, tendo como companhia apenas os brinquedos e a televisão, uma vez que as mulheres passaram a ter o dever e o direito de trabalhar fora para ajudar
na subsistência da família.
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OS BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS
Dessa forma, os brinquedos industrializados
passaram a ser os mais adequados à ordem
doméstica, justamente por serem práticos e
funcionais, não provocarem sujeira e, quando
quebrados virarem lixo e puder ser substituídos
por outros (POLETTO, 2005).
A autora completa que com a constante industrialização do brinquedo, “aumentam” as
opções de brincar, porém, esse aumento é
questionável, considerando-se que “os brinquedos não estruturados são os que permitem
um maior uso da imaginação e da criatividade”
(POLETTO, 2005).
Conforme Brougére (1994), os brinquedos
também possibilitam a manipulação das imagens, das significações simbólicas, que constituem uma parte da impregnação cultural à qual
a criança está submetida. Brougére (1994) ainda diz que o brinquedo deve ser considerado
em sua especificidade. A criança, na maioria
das vezes, não se contenta em somente em
adquirir e/ou registrar as imagens: ela as manipula na brincadeira e, quando o fazem, transformam-nas e lhes dá outra significação. “quando
mais ativa for a apropriação, mãos forte ela se
torna. O valor lúdico reforça a eficácia simbólica do brinquedo” (POLETTO, 2005):
Isso é que faz a especificidade do brinquedo em relação a outros suportes culturais: a
relação ativa introduzida pela criança. A representação é transformada diversas vezes e posteriormente é personalizada. Através do brinquedo a criança constrói suas relações com
objeto, relações que constituem esquemas que
ela reproduz com outros objetos na sua vida
futura. Sendo esse objeto permeado pelo adulto, toda relação com o brinquedo pressupõe
uma relação com ele e com as imagens dos
discursos (produzidos pelos adultos e pelas
crianças), (POLETTO, 2005).

As três grandes vertentes que oferecem subsídios para as questões lúdicas.
Teoricamente, e existem três grandes vertentes que oferecem subsídios para a questão do
lúdico, atribuindo a ele significados distintos: as
visões sócias históricas, cognitiva e psicanalítica. A visão sócio histórica ressalta que o brincar
ocorre num contexto cultural, sendo impossível
dissociar afeto e cognição, forma e conteúdo,
da ação humana. Para Vygotsky (1998, o brinquedo desempenha várias funções no desenvolvimento das crianças, tais como preencher
as muitas necessidades delas, permitir o seu
envolvimento em um mundo ilusório, favorecer
a ação na esfera cognitiva, fornecer um estágio
de transição entre pensamento e objeto real,
possibilitar maior autoridade da criança, uma
vez que lida com conflitos relacionados às regras sociais e as seus próprios impulsos.
Segundo Amorim et al (1997), na perspectiva
cognitiva o brinquedo e o ato de brincar são
vínculos importantes na construção do conhecimento, pois o indivíduo internaliza sua realidade através da simbolização:
Como “prazer funcional”, p brinquedo faz do
ato de brincar uma oportunidade de melhoria e
domínio, de que, quando adulto, o homem vai
necessitar. Piaget traz grandes contribuições
para a psicologia cognitiva, analisando o jogo
em relação à vida mental, traçando um paralelo
entre os estágios de desenvolvimento cognitivo
e o aparecimento de diferentes tipos de jogos
(POLETTO, 2005).
A visão psicanalítica remete o brincar ao inconsciente. De acordo com Winnicott (1982),
as crianças têm prazer em todas as experiências de brincadeiras físicas e emocionais. Além
disso, elas brincam também para aliviar angústias e controlar ideias e impulsos que podem
levar à angústia. No espaço do brincar, a criança comunica sentimentos, ideias, fantasias, alternando entre o real e o imaginário.
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QUAL O PAPEL DOS PAIS NO BRINCAR
O papel dos pais, além de prover bens e
sustento para os filhos, educação informal e
preparo para a educação formal, consiste também em transmitir valores culturais de diversas
naturezas (religiosos, morais, tradicionais, acadêmicos). Para Poletto (2005), os pais têm a
missão de compartilhar tarefas e controlar rotinas, as quais são assimiladas pelos filhos no
desenvolvimento de sua personalidade. A partir da segunda infância, relacionando-se com
pares da mesma idade, há a necessidade de
afiliação, compartilhamento de brincadeiras e
identificações com os outros. Assim, a família
se torna agente de socialização na infância e
outras interações podem ampliar a rede de relações sociais das crianças auxiliando o seu
desenvolvimento.
Poletto (2005), conclui que é necessário avaliar a relação direta dos pais com seus filhos,
que hoje se restringem a períodos de tempo
muito curtos, com interações “de baixo nível”,
segundo a autora, que quer dizer que os pais
que não se relacionam face-a-face com as
crianças, em relações compartilhadas.
A questão do brinquedo é de extrema importância no trabalho de Vygotsky, dentre os assuntos abordados por este autor. Ele empregou
o termo “brinquedo” num sentido amplo, pois
se refere ao ato de brincar (PINHEIRO, 2007).
É importante mencionar que apesar de fazer referência a outros tipos de brincadeiras,
Vygotsky (2001) privilegia a brincadeira de faz-de-conta na discussão sobre o papel do brinquedo. O grande desafio da origem proposto
pelo brinquedo e pelas atividades principais é
“compreender, a partir da origem e do desenvolvimento do próprio brinquedo, as conexões
psíquicas que aparecem e são formadas na
criança durante o período em que essa é a atividade principal” (VYGOTSKY, p.122).

Crianças muito pequenas não entram no
mundo ilusório, porque a imaginação é um processo psicológico de atividade consciente que
não está presente em determinadas idades.
Por essa razão diz-se que a brincadeira de faz-de-conta é característica de crianças em fase
pré-escolar (PINHEIRO, 2007). Em função de
consciência surge da ação. A brincadeira consiste no fazer. Ou seja, no conteúdo da própria
ação. “Toda ação tem um objetivo consciente
para o qual ela se dirige” (VYGOTSKY, 2001).
Por exemplo, uma criança que montar em
um cavalo, porém não sabe como o fazes e
ainda não tem condições de verdade em suas
brincadeiras. No entanto, é necessário chamar
a atenção para a ação real da brincadeira, visto que para a criança, aquilo representa exatamente o que um adulto estaria fazendo num
cavalo de verdade:
O conteúdo do processo da brincadeira
apresentado pela análise psicológica, aquilo
que chamamos ação, é assim a ação real para
a criança que tira da vida real. Assim sendo,
ela não é nunca enquadrada arbitrariamente, ela não é fantástica. O que a distingue de
uma ação que não constitui uma brincadeira
é apenas sua motivação; a ação lúdica é psicologicamente independente de seu resultado
objeto, porque sua motivação não reside nesse
resultado (VYGOTSKY, 2001).

Utilizando o exemplo anteriormente citado, o
da criança que brinca num cavalo “imaginário”,
esta criança utilizou uma vara para representar
o cavalo, e na brincadeira, este objeto continuará a ser uma vara para a criança, pois ele
conhece suas propriedades e seus usos possíveis. É isto que forma o significado da vara,
que adquire um significado de cavalo para
acriança sentido lúdico (PINHEIRO, 2007). “A
ruptura entre o sentido e o significado de um
objeto no brinquedo não é dada antecipadamente, como um pré-requisito da brincadeira,
mas surge realmente no próprio processo de
brincar” (VYGOTSKY, 2001).
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Pinheiro (2007) diz que essa relação entre o
significado real e o sentido do brinquedo ocorre de uma só vez; ela ocorre de forma dinâmica
e móvel. É muito difícil para a criança separar
o pensamento dos objetos. O brinquedo possibilita um estágio de transição nessa direção
sempre que um objeto (um cabo de vassoura,
por exemplo) transforma-se em povo dessa separação (no caso, a separação entre o significado “cavalo” de um cavalo real). (VYGOTSKY,
1998).
O brinquedo e a fantasia estão geralmente
associados por relações recíprocas, sua própria ação é uma representação. O que mais
chama a atenção na brincadeira é justamente
a ação imaginária em que ela se envolve, é o
papel lúdico que ela desenvolve (VYGOTSKY,
2007).
E segundo o autor (2001): “O brinquedo também evolui de uma situação inicial onde o papel e a situação imaginária são explícitos e a
regra é latente, para uma situação em que a
regra torna-se explícita e a situação imaginária
e o papel, latentes” (VYGOTSKY, 2001).
Conforme Pinheiro (2007), pesquisas mostram que toda situação imaginária contém, pois
os jogos com regras, que aparecem em um
nível superior ao pré-escolar, passam a existir
a partir das brincadeiras de faz-de-conta que
a criança se submete às regras de comportamento condizente com aquilo que está sendo
representado.

O QUE DIFERENCIA O BRINQUEDO?
O que diferencia o brinquedo são as diferentes ações referentes a outras pessoas e que se
torna a coisa principal. De acordo com Pinheiro (2007), ao desenvolver uma situação imaginária, consequentemente há uma situação de
relações humanas nela desenvolvida. Essas
regras devem ser respeitadas, pois caso contrário, as crianças não aceitarão brincar.
Nessa brincadeira, a criança experimenta
o que nem sempre se percebe na vida real,
transformando uma regra de comportamento
numa brincadeira. “Jogos puros com regras
são, essencialmente, jogos com situações imaginárias. Da mesma forma que uma situação
imaginária tem que conter regras de comportamento” (VYGOTSKY, 1998).
Dominando as regras, a criança domina também seu próprio comportamento, apresentando a subordinar-se a um propósito definido
(PINHEIRO, 2007). Para Vygotsky (1998), “a
ação numa situação imaginária ensina a criança a dirigir seu comportamento não somente
pela percepção imediata dos objetos ou pela
situação que a afeta de imediato, mas também
pelo significado dessa situação”. Esse é um
dos motivos que justificam o porquê da psicologia ter tanto interesse no tema brincadeira,
uma vez que traços extremamente importantes
da personalidade da criança são desenvolvidos durante as brincadeiras.
A brincadeira desempenha um papel de
grande importância para o desenvolvimento infantil, pois brincando a criança se comporta de
maneira mais avançada do que nas suas atividades da vida real, essa é uma forma de observarmos como o brinquedo cria uma zona de
desenvolvimento proximal (PINHEIRO, 2007).

Vygotsky (1998) afirma que não há brincadeiras sem regras, pois a situação imaginária
de qualquer forma de brinquedo contém regras
de comportamento, ainda que não estejam claramente estabelecidas. Quando as crianças
decidem brincar de casinha, elas assumem diferentes funções e essas funções fazem com
Uma criança muito pequena tende a ter seus
que elas se submetam às regras de comporta- desejos satisfeitos imediatamente; o intervalo
mento que serão apresentadas no decorrer da entre um desejo e sua satisfação é muito curto
brincadeira.
(Lima, 2006). Porém, no início da pré-escola
começam a surgir os desejos que não podem
ser imediatamente preenchendo e/ou satisfei201
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tos, daí o lugar garantido e de muito prestígio
De acordo com Lima (2006), é por meio do
que o brinquedo ocupa entre as crianças nes- brinquedo que a criança aprende a agir numa
sa idade:
esfera cognitiva, em vez de uma esfera visual
externa, dependendo das motivações e tenNo início da idade pré-escolar, quando sur- dências internas, e não dos incentivos oferegem os desejos que não podem ser imediata- cidos das motivações e tendências internas, e
mente satisfeitos ou esquecidos, e permanece não dos incentivos oferecidos pelos objetos exainda a características do estágio precedente ternos. Na idade pré-escolar, começa a haver
de uma tendência para satisfação imediata uma divergência entre os campos dos signifidesses desejos, o comportamento da criança cados e da visão. No brinquedo, o pensamento
muda. Para resolver essa tensão a criança em está separado dos objetos e a ação surge das
idade pré-escolar envolve-se num mundo ilu- ideias e não das coisas. “A ação regida por
sório e imaginário onde os desejos não reali- regras começa a ser determinada pelas ideias
záveis podem ser realizados, e esse mundo é e não pelos objetos” (LIMA, 2006). A criança
o que chamamos de brinquedo (LIMA, 2006). não consegue ainda separar o pensamento do
objeto real. Essa incapacidade reside no fato
de que, para imaginar um cavalo de pau como
Por essa visão, fica claro observar que o prapivô.
zer advindo do brinquedo na fase pré-escolar
é controlado por razões diferentes daquelas do
Para a criança, segundo Lima (2006), o obsimples ato de chupar chupeta, por exemplo.
jeto é dominante na razão objeto/significado e
As emoções do brincar dão conta de que a
o significado subordina-se a ele. No momento
própria criança entende as motivações que dão
decisivo em que, um cabo de vassoura transorigem ao jogo: “Se todo brinquedo é realmente a realização na brincadeira das tendências forma-se no pivô da separação do significado
que não podem ser imediatamente satisfeitas, cavalo do cavalo real, essa razão se inverte e
então, os elementos das situações imagina- o significado passa a predominar, resultando
riam constituirão, automaticamente, uma parte na razão significado/objeto. Um símbolo é um
da atmosfera emocional do próprio brinquedo” signo, mas o cabo de vassoura não funciona
como signo de um cavalo para uma criança.
(LIMA, 2006).
No brinquedo, o significado torna-se o ponto
Para o autor (2006), completa essa ideia: “A central e os objetos são deslocados de uma
situação imaginária de qualquer forma de brin- posição dominante para uma posição suborquedo já contém regras formais estabelecidas dinada. Ainda segundo Lima (2006), a autora
a priori”. Toda situação imaginária possui re- completa:
No brinquedo, a criança opera com significagras de maneira oculta, e o contrário também
ocorrem, ou seja, todo jogo com regras contém dos desligados dos objetos e ações aos quais
uma situação imaginária.É enorme e indiscutí- estão habitualmente vinculados: entretanto,
vel a influencia dos brinquedos na rotina e de- uma contradição muito interessante surge uma
senvolvimento das crianças. Para os menores, vez que, no brinquedo, ela inclui também, ações
com menos de três anos, não se concebe a reais e objetos reais. Isto caracteriza a natureza
existência de uma situação imaginária, uma de transição da atividade do brinquedo: é um
vez que isso seria uma forma nova de com- estágio entre as restrições puramente situacioportamento que liberaria a criança das restri- nais da primeira infância e o pensamento adulções impostas pelo ambiente imediato (LIMA, to, que pode ser totalmente desvinculado de
2006). O comportamento de uma criança mui- situações reais (LIMA, 2006).
to pequena é determinado, de maneira considerável, e o de um bebê, de maneira absoluta.
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Pode-se inferir, pelo excerto acima, que o
brinquedo tem essa função (além de outras já
discutidas), de auxiliar na “passagem” do mundo infantil para o mundo adulto. A brincadeira
não representa para o adulto o mesmo que representa para uma criança. Brincar não é ficar sem fazer nada, e é preciso ficar atento a
esse caráter sério do ato de brincar, pois esse
é o “trabalho” das crianças, é por meio dessas
atividades lúdicas que elas desenvolvem suas
potencialidades, descobrem papéis sociais,
limites, experimentam novas habilidades, formam um novo conceito de si mesmas, aprendem a viver e avançam para outras etapas de
domínio do mundo que as cerca (LIMA, 2006).
A autora diz ainda que a criança se empenha nas suas atividades do brincar da mesma
maneira que se esforça para aprender a andar, falar a comer, etc. Brincar de faz-de-conta,
de amarelinha, de casinha, de roda, de esconde-esconde, de domínio, de jogo de câmbio,
é situações que vão sendo gradativamente
substituídas por outras, conforme o interesse é
transferido para diferentes tipos de jogos. Porém, todos eles são tratados com a respectiva
seriedade; seriedade esta que pode ser voluntária ou involuntária (LIMA, 2006).

A seriedade com que as crianças lidam com
as regras do jogo ou da brincadeira- que quase sempre são rígidas e criadas por elas mesmas-é capaz inclusive de levá-las o cansaço e
à fadiga. Além do mais, as crianças detestam
ser interrompidas em suas atividades lúdicas e
não admitem zombarias e se isso acontece, reagem quase sempre ignorando a interrupção;
muitas vezes irritadas ou até mesmo agressivas (CHATEAU, 1987).
Percebe-se, então, não se tratar de mera diversidade sem importância, é muito mais que
isso. Isso tudo ocorre porque nos primeiros
anos de vida, segundo Chateau (1987), a criança pode chegar a “absorver-se tão bem no seu
papel que ela se identifica momentaneamente com a personagem que representa”. Nesse
caso, a criança que joga percebe o mundo de
maneira bem diferente de um jogador de futebol, por exemplo, que vê o mundo de maneira
ampla. A criança mergulha fundo no seu jogo
e não vê mais nada a sua frente, porque seu
jogo e não vê mais nada a sua frente, porque
seu jogo é coisa muito séria.
Contudo, essa seriedade do jogo infantil é
diferente da seriedade que os adultos consideram como objeção à diversão das crianças.
Essa seriedade das crianças implica um afastamento da vida real, é como se a criança esquece o real e se tornasse o personagem em
questão, o médico, a polícia, o ladrão, o pai, a
mãe, o filho, o professor, etc.

De acordo com Chateau (1987), uma criança, em seus primeiros anos de vida, sempre
gosta de se “fazer de boba”, se divertir, mas
sabe muito bem a diferença entre “fazer-se de
boba” e jogar/brincar. Percebe-se isso quando
ela chega às vezes a dizer “agora não estou
brincando, estou falando sério”. Isto demonstra
claramente a capacidade da criança em diferenciar o faz de conta de se “fazer de boba”
O espaço real como é, e no qual a criane a seriedade de seu jogo, sua brincadeira. O ça está inserida, desaparece. “Tudo acontece
autor explica:
como se o jogo operasse um corte no mundo,
destacando no ambiente o objeto lúdico para
Ao observarmos atentamente crianças brincando de médico, fazendo uma massa de apagar todo o resto” (CHATEAU, 1987) probleareia, edificando com cubos, brincando de po- mas, ansiedades. O que ocorre na mente da
licia e ladrão, de casinha com papai, mamãe e criança determina sua atividade lúdica (LIMA,
filhinho (a), brincando de “dar aula”, o primeiro 2006); brincar é sua linguagem secreta, que
aspecto que nos chamará atenção será a se- deve ser respeitada mesmo se não se entenriedade com que ela faz, incorpora o papel de der. Portanto, no âmbito escolar, o professor/
corpo e alma e é tão consumida em tudo isso educador deve ficar atento para oferecer possiquanto nós em nossas pesquisas mais sérias bilidades e situações de jogos/brincadeiras, e
(CHATEAU, 1987).
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das de atividades lúdicas, a fim de que a criança tenha a oportunidade de demonstrar sua
superioridade, de expressar-se, de evadir-se
do mundo real, de ser séria no seu diminuto
mundo lúdico (LIMA, 2006):
Mas apesar do jogo ser uma atividade espontânea nas crianças, isso não significa que o
professor/educador não necessite ter uma atividade sobre ela, inclusive uma atitude de observação e de intervenção quando for o caso.
Sua atitude não passará apenas por deixar as
crianças brincarem, mas sobretudo, ajudar as
crianças nesse ato e compartilhar com elas
ou até mesmo por ensiná-las a brincar (LIMA,
2006).
Assim, enquanto brinca, a criança pode organizar seu mundo, segundo seus próprios
comandos. Brincar é uma necessidade do ser
humano; quando brinca, ele consegue aprender de uma maneira mais profunda, flexibilizar
pensamentos, pode criar e recriar seu tempo e
espaço consegue se adaptar melhor às transformações na vida real podendo assimilar novos conhecimentos e atitudes (LIMA, 2006).

BRINCANDO NA ESCOLA: A
IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA O
ASPECTO COGNITIVO DAS CRIANÇAS
A inserção de brinquedos na educação infantil implica definir o que se pensa da criança.
Quem ela é, se brinca, qual a relevância do
ato de brincar, etc., segundo Kishimoto (2010).
Mesmo pequena, a criança já sabe muitas coisas: tomar decisões, escolhe o que quer fazer,
interage com pessoas, expressa o que saber
fazer e mostra, em gestos ou em olhares, como
é capaz de compreender o mundo. Entre as
coisas de que criança gosta está o brincar, que
é um de seus direitos. “O brincar é uma ação
livre que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança” (KISHIMOTO, 2010).

Trata-se de uma atividade que relaxa, proporciona prazer, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a
criança no mundo imaginário; e o melhor é que
o ato de brincar não exige um produto final.O
período da educação infantil é muito importante para a introdução das brincadeiras. Devido à
diversidade das maneiras de se pensar o brincar, há quem o focaliza como tendência imitaContinua a autora, dizendo que brincando, a tiva das crianças, destacando apenas o períocriança tem a oportunidade de experimentar do que se inicia após os dois anos de idade
o objeto de conhecimento, explorá-lo, desco- (KISHIMOTO, 2010).
bri-lo, criá-lo. Nos momentos de brincadeira a
criança pode pensar livremente, pode ousar,
O período anterior é tido apenas como proimaginar. Nessa hora é livre para criar, não tem cesso preparatório para o aparecimento do
medo de errar, brinca com a possibilidade, a lúdico. Contudo, sabe-se perfeitamente que a
capacidade de lidar com símbolos aqui se tor- opção por brincar desde o início da educação
na primordial; brincar e imaginar que um peda- infantil é o que garante a cidadania da criança
ço de pano pode ser a criança desejar.
e ações pedagógicas de maior qualidade:
Brincando, a criança pode agir numa esfera
cognitiva, ela é livre para determinar suas próPara a criança, o brincar é a atividade prinprias ações, é dona de seu destino, pode to- cipal do dia-a-dia. É importante porque dá a
mar decisões, pode comunicar-se. “O saber se ela o poder de tomar decisões, expressar senconstrói, fazendo próprio o conhecimento do timentos e valores, conhecer a si, aos outros e
outro” (FERNANDEZ, 1990).
o mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade
por meio de diferentes linguagens, de usar o
corpo, os sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar (KISHIMOTO, 2010).
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A baixa e pouca qualidade da educação infantil atual podem estar relacionadas à oposição estabelecida por algumas pessoas entre
o brincar livre e o brincar dirigido, sendo que
o ideal seria desconstruir essa ideia e pensar
a criança na sua totalidade, pois para ela, não
existe essa dualidade. Brincar é brincar. e ponto. De acordo com Kishimoto (2010), a criança
utiliza sua subjetividade aproveitando a liberdade que tem para escolher um brinquedo para
brincar e a mediação de um adulto ou de outra para aprender novas brincadeiras; ou novas
formas de brincar a mesma brincadeira.
Diferentemente do que alguns podem pensar, a criança não nasce sabendo brincar; ela
precisa aprender como se faz isso, justamente
interagindo com outras crianças e com os adultos. Ela descobre, na manipulação de objetos
e brinquedos, algumas formas de uso desses
recursos. Observando outras crianças e a intervenção da professora, ela acaba aprendendo outras brincadeiras e suas devidas regras
(KISHIMOTO, 2010).
E depois que aprende, ela pode reproduzir
e recriar novas formas de brincar, o que garante a propagação da cultura lúdica. Ainda
em Kishimoto (2010), é impossível para qualquer instituição educacional criar um projeto
político-pedagógico sem conhecer as crianças
que ingressarão nela. Cabe aos profissionais
que atuam a responsabilidade de oferecer aos
alunos brinquedos seguros, adequados à faixa etária de cada turma e substituí-los quando
quebrarem ou não despertarem mais o interesse das crianças.
A autora lembra que, “para adquirir brinquedos, é fundamental selecionar aqueles com o
selo de INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), que já foram testados em sua qualidade
com critérios apropriados Às crianças” (KISHIMOTO, 2010). A escolha dos brinquedos envolve certas características imprescindíveis, a
saber, devem ser duráveis, atraentes e apropriados a diversos usos; garantir segurança e
ampliar as oportunidades do brincar; atender à
diversidade racial, não induzir a preconceitos
de gênero, classe social e etnia; não estimular a violência e também incluir a diversidade
de materiais e tipos-brinquedos tecnológicos,
artesanais, industrializados e produzidos pelas crianças, pais e professores (KISHIMOTO,
2010).

DESSA MANEIRA, CONFORME
KISHIMOTO (2010) DEVE-SE
CONSIDERAR:
Tamanho: o brinquedo, em suas partes e no
toda precisa ser duas vezes maior e mais largo
do que a mão fechada da criança (punho);
Durabilidade: o brinquedo, não pode se quebrar com facilidade-vidros e garrafas plásticas
são os mais perigosos;
Cordas e Cordões: esses dispositivos podem
enroscar-se no pescoço da criança;
Bordas Cortantes Ou Pontas: brinquedos
com essas características devem ser eliminados;
Não-Tóxicos: brinquedos com tintas ou materiais tóxicos devem ser eliminados;
Não-Inflamáveis: é preciso assegurar-se de
que o brinquedo não pega fogo;
Lavável, Feito Com Materiais Que Podem Ser
Limpos: essa recomendação se aplica especialmente às bonecas e brinquedos estofados;
Divertido: é importante assegurar que o brinquedo seja atraente e interessante.
Diante dessas considerações, fica evidente
que as crianças precisam brincar na escola, e
devem estar sempre acompanhadas de adultos responsáveis a fim de que possam usufruir
desses momentos com o máximo de segurança e diversão. Porém, novamente ressalta-se a
importância de se pensar na interação como
fator determinante para o brincar lúdico. Kishimoto (2010) alerta que é preciso haver interação não só entre as crianças, mas também
de crianças com os professores, com a família,
com o ambiente físico onde elas estão inseridas e, claro, com o próprio brinquedo/brincadeira/jogo ao qual se dedicam com tanto entusiasmo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da presente pesquisa foi possível compreender e constatar que o brinquedo tem feito
parte da rotina das crianças há muitas décadas e que toda criança precisa brincar; independentemente de condições sociais, financeiras cognitivas, etc. Brincar, para toda criança, é coisa
muito séria.
O brinquedo em si, tem função definitivamente relevante no universo infantil, assumindo formas
e papéis definidos pelas crianças, de acordo com sua vontade e necessidade. A questão da
ludicidade, entre outras justificativas, reside justamente ai, quando um cabo de vassoura passa a
ser um cavalo, ou seja, assume a forma de um cavalo real. No momento em que a criança utiliza
toda a sua capacidade imaginativa para fantasiar coisas que a priori não existem (mas que para
ela existem claramente) é que o lúdico se manifesta em toda a sua intensidade.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NAS
INTERAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CONTEMPORÂNEA

RESUMO: Esta pesquisa teórica pretende delinear a importância da afetividade na Educação
Infantil, embasado nas contribuições teóricas dos autores: Wallon (1995, 1987), Lapierre
(2010), Cachefo e Garms (2015), Aires (1981), Galvão (2008), Wallon apud Rodrigues (2008)
e também leis que consolidam a Educação na atualidade tais como a BNCC (2018), RCNEI
(1998) entre outros, fomentando assim, novos olhares desta etapa importante que é Educação Infantil, indicando percursos de como as políticas públicas, formação de professores e
todos os educadores da Educação Infantil, atrelada com parceria família/comunidade. Sendo
que, apesar de ser considerada a primeira etapa da Educação Básica, ainda enfrenta o desafio de estabelecer a sua própria identidade educativa e, com isso, criar ações diferenciadas a
crianças ímpares e singularidades da pequena infância inseridas na educação infantil. Por isso,
faz-se necessário fomentar em todos os educadores e em especial no professor de primeira
infância um novo olhar para sua formação inicial e concomitantemente na sua formação contínua, e seja possível inferir propostas de mudanças, questionar as práticas mais democráticas
e cidadãs, na construção de propostas considerando sempre as especificidades de crianças
para que possa afetá-las e impactar positivamente, as vivências, podendo estabelecer uma
relação dialógica, que indicará um novo modo de ensinar e concomitantemente aprender.

Palavras-chave: Educação Infantil; Afetividade; Formação; Professor; Parcerias.
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INTRODUÇÃO

N

as últimas décadas, expandiram-se estudos, surgindo inúmeras pesquisas, publicações
e debates sobre a importância da Educação Infantil para o desenvolvimento integral da
criança. Com isso, objetiva-se compreender como a afetividade faz parte das interações
que a criança pequena trava no seu cotidiano nas Instituições de Educação Infantil. Assim, objetivamos colaborar e fomentar o olhar nessa fase importante da infância. Identificar contextos
que os fatores afetivos se apresentam nas vivências do dia a dia. Evidenciar a importância do
professor de criança pequena, destacando na Educação Infantil como ele afeta e a influência no
processo de ensino aprendizagem.
No século XXI, algumas áreas do conhecimento, mas que outras se dedicam a compreender a
infância, que tem despertado muitos interesses nesses últimos tempos, sendo que, a educação
para fazer frente as demandas dessa nova realidade social, precisa se reformular urgentemente
com mais ênfase, podendo assim cumprir o seu papel de promotora do desenvolvimento infantil.
Assim, afirma o (RCNEI, 1998):
A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que frequentam,
indiscriminadamente elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção
social. Cumpre um papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas realizadas em situações de interação (RCNEI,
1998, p.23).
Assim, a questão da afetividade tem merecido muitas discussões nos últimos tempos, haja
vista que a Educação Infantil se constitui em locais coletivos privilegiados para vivência das infâncias. Lapierre (2010), o autor afirma que essencial é afetividade, a emoção, os estados de
espírito, o humor, o amor, o ódio, a ansiedade, o prazer, o desejo, a agressividade, a sensibilidade, ou seja, todo sentimento ligado ao outro, é como a criança constitui-se como sujeito, sendo
a vivência afetiva essencial para formação da personalidade.
Partindo desse pressuposto, dimensiona-se a Educação Infantil como fase essencial para a
criança pequena. Portanto, objetivamos fomentar à importância da afetividade e a interação na
relação professor-criança, crianças e seus pares, crianças e educadores entre outros pressupostos teóricos de referência neste assunto.Sendo assim, problematiza-se que as experiências afetivas nos primeiros anos de vida são determinantes, para que a criança estabeleça padrões de
conduta e maneiras de lidar com as próprias emoções, e nem sempre as instituições de ensino
da primeira infância.
Considera-se a afetividade como ferramenta de fundamental importância não só para a interação a criança, mas como também para afetá-la no seu protagonismo infantil. Portanto, justifica-se
que, essas considerações permitem que se perceba a necessidade da formação de professor
de educação infantil e demais educadores, como também a fundamental importância das políticas públicas adequadas, que tem que responder as especificidades e singularidades de crianças tão pequenas e ímpares, atuando como mediador, com um recurso que essa criança dispõe
para aprender é uma ferramenta que o professor poderá usar para ensinar.
Contudo com o diferencial do professor da pequena infância que é a afetividade. Muitas variáveis existem nesse processo de acolher a todos, entre elas está a inclusão não só do aluno
deficiente, mas alunos advindos de diferentes contextos e infâncias, fundamentalmente é preciso
que se consolide como uma educação de qualidade, comprometida com cada sujeito, de modo
que não haja nenhum segredo por qualquer motivo ou razão pois, esta é uma questão de direito
humano e social.
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AFETIVIDADE E AS DIFERENTES
INFÂNCIAS DA ATUALIDADE NAS
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
Numa sociedade na qual vivenciamos concomitantemente inúmeras transformações socioculturais de modelos familiares e de infâncias,
ou seja, a grande maioria das crianças muito
pequenas na atualidade vivem conectadas aos
aparelhos eletrônicos tudo diferente das realidades de infâncias que tínhamos a décadas
atrás, assim frequentar as Instituições de Educação Infantil promoverá a interação e concomitantemente favorece o desenvolvimento físico, mental, emocional, social e assim podendo
ser afetado positivamente.
As instituições de Educação Infantil da atualidade se deparam diariamente com singulares
demandas sociais, com crianças desde muito
pequenas vivenciam grandes entraves, perdas
e sem nenhum tipo de referencial de família.
Assim, na instituição da pequena infância que
muitas vezes se consolidará as relações e interações desse sujeito em formação, que precisa
de educação e cuidados para que se constitua
como indivíduo, assim assegurando como princípios básico os seus direitos.
Em outras palavras, deve-se dimensionar a
importância da Educação Infantil, no qual a
criança vivencia em seu cotidiano com diferentes concepções de crianças sendo, a infância
caracterizada por serem construções sociais
históricas e culturais que se consolidam nos
diferentes contextos nos quais são produzidas e a partir das diferentes vivências, tais
como condições econômicas, gênero, etnia,
advindas de diferentes contextos sociais, em
que essas crianças se encontram inseridas. E
é através das ações do adulto e educadores
para com a criança sendo o cuidar e educar,
intrinsecamente atrelado a Educação Infantil da
atualidade, que podemos contemplar o pleno
desenvolvimento da criança desde a pequena
infância. Sendo assim, Rodrigues (2008) discorre:

No que diz respeito à afetividade, esta é sempre referindo às vivências individuais dos seres
humanos, são formas de expressão mais complexas e essencialmente humanas. A afetividade diz respeito a um conceito amplo, uma situação mais permanente, que engloba em seu
interior os sentimentos, as emoções, as paixões e manifestações estados de sensibilidade
que vão de disposição orgânica a sociais, existenciais ligadas à percepção que o indivíduo
tem de si mesmo (RODRIGUES, 2008, p.18).
Em se tratando da educação na infância se
privilegia a promoção do desenvolvimento integral, que se iniciam a partir do desenvolvimento das habilidades socioemocionais.E para se
desenvolver sócio emocionalmente a criança
precisa conviver com os outros, por meios de
vínculos estabelecidos. Esses vínculos se estabelece pensando, contribuindo, interagindo
com a diversidade de grupos infantis e de diferentes infâncias, com qual convivem diariamente nas instituições da infância (RODRIGUES,
2008).
Considerando que, bebês e crianças na Educação Infantil a interação, a emoção está intimamente aflorada nas relações cotidianas, na
qual a criança se relaciona com crianças maiores, menores, adultos educadores expressando
socialmente seus sentimentos. Contudo, a afetividade no cotidiano significa mediar a criança
no processo de construção de identidade, na
socialização e na aquisição de autonomia em
relação ao seu autocuidado e na sua interação
com o ambiente físico e social (RODRIGUES,
2008).
Nessa fase da infância, a criança está construindo não só a identidade como também a
personalidade, que se fortalece no desenvolvimento de certas habilidades. Habilidades
essas que devem serem trabalhadas na infância e que serão determinantes para a aprendizagens, relacionamentos, desenvolvimento
social. Ganha relevância a ideia de que a afetividade é mola propulsora para que de fato
ocorra o desenvolvimento da criança pequena
nas instituições da infância, onde aprende a interagir socialmente. De acordo com Cachefo e
Garms (2015):
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A afetividade se constitui como uma das
habilidades que os profissionais de Educação Infantil precisam para a elaboração das
propostas pedagógica, no planejamento das
atividades e na mediação das relações entre
professor e criança entre crianças e crianças e
entre crianças e os objetos de conhecimento.
Dessa forma, a dimensão afetiva é inerente a
função primordial das creches e pré-escolas,
cuidar e educar (CACHEFO; GARMS, 2015,
p.25).
Nesse sentido, a Instituição de Educação Infantil se tornou um espaço socialmente primordial à criança, ou seja, a educação infantil é
um espaço privilegiado de aprendizagem para
pequena infância, tanto psicossocial, cognitiva
como também afetiva. Sendo que, na Educação Infantil é a onde a criança aprende com
seus pares e com os adultos educadores da
instituição assim, um espaço de construção de
uma intensa afetividade na relação com bebês
e crianças pequenas, que se expressam mais
intensamente, por não saberem ainda a maneira mais adequada para se expressarem o que
está sentindo.

as relações humanas são de imensuráveis
complexidades assim, somente através das vivências afetivas poderemos ter a perspectiva
de uma interlocução entre as novas infâncias
e a Educação Infantil e suas especificidades
(WALLON, 1995).
A educação infantil tem que ter a competência para interpretar a realidade no sentido
de estarem alerta para as mudanças políticas
econômicas, culturais e sociais com as comunidades singulares e suas diferentes infâncias.
Dessa forma, faz-se necessária, pelos professores e demais educadores envolvidos com a
instituição de educação infantil, a compreensão
crítica de tais mudanças, para que possam dar
conta em todas as suas ações de promover o
Direito a Cidadania, que nasce com a criança
(WALLON, 1995).

Essas considerações permitem que se destaque à compreensão da importância da educação infantil para a contemporaneidade. O
alicerçar do universo infantil, elaborado através de um percurso histórico de “privatização
da criança”. Como afirma (AIRES, 1981), que
criou a importância de reconstrução: de esSegundo Wallon (1995). “Quanto à criança, paços, tempos imaginários, e do olhar para a
à penúria e a fragilidade de sua vida intelectu- nova infância.
al têm como contrapartida necessária grande
emotividade” (Wallon, 1995, p.87). Também
As crianças têm diferentes condições de
afirma, Wallon (1995) prioriza que as emoções aprendizagem nos diversos momentos da sua
são as maneiras com a qual as crianças pe- vida em uma instituição educacional. É funquenas se comunicam, intuindo a relação de damental que elas encontrem na educação
vínculo interpessoal, entre as crianças e os infantil, desde cedo, na pequena infância um
adultos. Caracterizando assim uma atribuição espaço, ou seja, espaço real de informação
social, pois através dessa arraigada expressão sobre conteúdos que compõem o universo do
contagia e mobiliza o adulto e o ambiente ao conhecimento científico, natural e social, gaqual se encontra inserido.
rantindo que possam se defrontar com temas
já conhecidos, como os temas que trazem do
No entanto o autor discorre sobre a impor- seu cotidiano familiar, ou do contexto em que
tância de a criança ser realmente enxergada, e se encontram inseridos e criar novas relações
suas vozes serem de fato escutada. Podendo com o que veem sobre as organizações soassim, comunicar suas ansiedades, felicida- ciais (AIRES, 1981).
des, medos e anseios entre outros sentimentos. Então vale destacar que nessa perspectiva
é preciso ir além das concepções tradicionais
de abordagens pedagógica, considerando que
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A apropriação de conhecimentos constituído na sociedade é culturalmente, e envolve
aprendizagem de conceitos, atitudes e procedimentos que constituem práticas culturais de
indagar, selecionar e elaborar conhecimentos
que permitem a investigação, a comunicação,
o debate e a aprendizagem de ideias vindas
das diferentes infâncias e suas constituições
culturais (AIRES, 1981).

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE
COMO FERRAMENTA DE TRABALHO
NA FORMAÇÃO NÃO SÓ DO
PROFESSOR, MAS TAMBÉM DE TODOS
EDUCADORES DA INSTITUIÇÃO DA
PRIMEIRA INFÂNCIA
Entre as questões presentes na atualidade,
destaca-se a função do profissional de educação infantil que teve de passar por reformulações, e não só sua formação profissional, social, ou até no campo pessoal, ou seja, revendo
sua formação inicial, que muitas vezes está
com modelos de crianças e educação infantil
já ultrapassados, ou seja, de décadas anteriores. Com vista à profissionalização do docente
de educação infantil, o Referencial Curricular
de Educação Infantil (RCNEI, 1998):

A função da educação infantil é de estruturar
situações, onde as crianças possam ver, ouvir,
falar, trazer aquilo que sabem, ou seja saberes construídos a partir de suas experiências
anteriores, interagindo com o conhecimento
socialmente construído, os saberes dos adultos que convivem com essa criança ou seja
os familiares adultos e de outras crianças. Isso
transforma as diferentes situações criadas para
mediar a aprendizagem em espaços para as
O trabalho direto com as crianças pequenas
crianças desenvolverem posturas éticas, refleexige que o educador tenha uma competênxivas, críticas, questionadas e investigativas
cia polivalente, ser polivalente significa que
(AIRES, 1981).
ao educador cabe trabalhar com conteúdo de
natureza das diversas áreas do conhecimento.
A intenção do trabalho com as crianças é
Este caráter polivalente demanda, por sua vez,
de ajudá-las a ampliarem seus conhecimenuma formação bastante ampla e profissional
tos, suas ideias e o que se observa quando
que deve tornar-se, ele também, um aprendiz
estabelecem relações entre elementos que obrefletindo constantemente sua prática, debatenservam ou fazem comparações, e suas formas
do com seus pares, dialogando com as famíde registrar os resultados, como se expressam
lias e comunidades e buscando informações
suas aprendizagens. Conforme a criança pode
necessárias para o trabalho que desenvolve.
observar diferentes organizações sociais, hábiSão instrumentos essenciais para reflexão sotos e culturas sendo respeitado por todos, pobre a prática direta com as crianças a obserdendo comparar aquelas observações e comuvação, o registro, o planejamento e avaliação
nicar como é no seu núcleo familiar, também
(BRASIL – RCNEI, 1998, p.41).
registrando através de desenhos e colagens,
com ou sem mediação do professor, de forma
O cenário de formação de professores que
afetiva para que possa compreender o contextêm se alterado nos últimos anos devida as reto de cada criança do grupo (AIRES, 1981).
formas educacionais, o fato é que o professor
Sendo assim, por um lado a criança comparde educação infantil, neste novo século, recetilha os saberes vindos de seu núcleo familiar e
be nas instituições crianças diferenciadas das
respondendo a situações-problema, buscando
décadas anteriores, singulares em suas espeatravés da mediação do professor explicações
cificidades advindas de diferentes infâncias,
para eles. Por outro lado, apropriam-se de incom modelos familiares e também sociais com
formações e exemplos trazidos pelos colegas
novas composições e vivências (BRASIL – RCou professor.
NEI, 1998).
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Muitas vezes, reflete a postura corporal da
criança, pois por meio dele, perceber-se-á
separado do outro, ou seja, na postura rígida
quando a criança se encontra na escola, sem
contrapor o grupo familiar e social onde está
sendo cuidada/educada. Através do corpo, a
criança se expressa, reage, interage e comunica-se com o grupo social em que se encontra
inserida (BRASIL – RCNEI, 1998).
Este corpo na criança está em processo de
crescimento e desenvolvimento, ou seja, crescimento em tamanho com consequentes mudanças de proporções e especialização de funções orgânicas. Com a mediação através da
afetividade e da interação poderá se favorecer
esse processo de crescimento e desenvolvimento orgânico, ocorre integrado ao processo
de construção da identidade à aquisição de
habilidades psicomotoras e ao desenvolvimento das funções intelectuais, que concomitantemente caminha com a afetividade (BRASIL –
RCNEI, 1998).
Assim, pode-se concluir que através da afetividade com os cuidados que visam à promoção do crescimento e desenvolvimento orgânico (promoção da saúde) não são separados
atitudes e procedimentos que ajudam a criança
a construir conhecimentos sobre a vida sócio
cultural e a construção da sua identidade. Cuidar e educar são faces da mesma moeda e,
simultaneamente, mantêm a vida, promovem
a saúde e ampliam o conhecimento humano
(BRASIL – RCNEI, 1998).
São atitudes que além do professor os demais educadores da educação infantil que formam o primeiro espelho da criança, seu tom de
voz acolhedor, seu jeito de tocar de cuidar, ou
seja, através da afetividade cuidar das necessidades mais prementes dessa criança como: a
fome, o frio, o desconforto postural etc. (BRASIL – RCNEI, 1998).

mentos, significados, de acordo com o contexto sócio cultural sendo que, em cada cultura os
cuidados podem variar conforme costumes, valores, conhecimentos, as crenças que o grupo
tem sobre o que é adequado ou inadequado
para as crianças na manutenção da sua saúde
(BRASIL – RCNEI, 1998).
Assim, o professor mediador de Educação
Infantil, que se utiliza da afetividade pode construir conhecimentos e desenvolver habilidades
para educar e cuidar, ou seja, o binômio intrinsecamente ligado a educação infantil, possibilitando a formação de pessoas com uma
personalidade diferenciada e ao mesmo tempo
integrada ao um grupo social, independente e,
ao mesmo tempo, solidária com sigo mesma
e com o outro, tornando-as saudáveis para se
sentirem bem consigo mesma, com seu próprio corpo e utilizando ao máximo suas potencialidades físicas, intelectuais, emocionais entre outras (BRASIL – RCNEI, 1998).
As novas leis que embasam a Educação contemporânea traz em suas propostas os campos de experiências, entre eles “O eu, O outro
e O nós”, que se relaciona na Educação Infantil
com o autoconhecimento e as interações no
percurso da construção das relações considerando cada fase da criança, de acordo com as
especificidades e singularidades das infâncias.
De acordo com a BNCC (2018) em seu campo
de experiência:
O eu, O outro e O nós – É na interação com
os pares e com adultos que as crianças vão se
constituindo um modo próprio de agir, sentir e
pensar e vão descobrindo que existem outros
modos de vida. Conforme vivem suas primeiras experiências social (na família, na instituição escolar, na coletividade) constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre
os outros, diferenciando-se e, simultaneamente
identificando-se como seres individuais e sociais (BNCC, 2018, p.40).

Afetivamente os cuidados que o professor
tem ao atender as necessidades corporais da
criança são permeados por intenções, senti214
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A criança se fortalece enquanto indivíduo,
quando ela aceita que o outra criança é diferente dela e consegue se relacionar, sente
como fazendo parte do grupo, e assim se habituando em fazer parte de infâncias diferentes,
ensinando e aprendendo com seus pares e
os demais grupos da Instituição de Educação
Infantil.Assim, através de abordagens sociocultural a criança a partir dessa vivência poderá
assimilar a dinâmica de se viver socialmente
(BNCC, 2018).
Nesse sentido, caberá aos educadores dessas instituições promover vivências diárias: de
laços afetivos, interações sociais e autoconhecimento para que a criança aprenda desde a
mais tenra idade, iniciando-a como uma criança
autônoma. As emoções, assim os sentimentos
são manifestações da afetividade. Com a intenção de ter total compreensão sobre o psiquismo humano, Wallon (1987) citado por Galvão
(2008) volta sua atenção para a criança, destacando que por meio dela é possível ter acesso
à gênese dos processos psíquicos. Para isso
busca investigar a criança nos vários campos
de sua atividade e nos vários momentos de
sua evolução psíquica. Para tal compreensão
enfoca o desenvolvimento em seus domínios
afetivos, cognitivos e motor. Conforme sinaliza a BNCC (2018, p.45) o professor deve ter
como referência os objetivos listados abaixo.

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;
- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios;
- Compartilhar os objetos e os espaços com
crianças da mesma faixa etária e adultos;
- Comunicar-se com os colegas e os adultos,
buscando compreendê-lo e fazendo-se compreender;
- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.
Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11
meses)
- Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos,
necessidades e maneiras de pensar e agir;
- Agir de maneira independente com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações;
- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;
- Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;
- Demonstrar valorização das características
de seu corpo e respeitar as características dos
outros (crianças e adultos) com os quais convive.

Lembramos que o professor nessa fase se
torna “espelho” para as crianças. Então o paBebês (zero a 1 ano e 6 meses)
pel do professor com relação a afetividade é
- Perceber que suas ações têm efeitos nas fundamental nessa fase e para apoiar o deoutras crianças e nos adultos;
senvolvimento da criança através da mediação
- Perceber as possibilidades e os limites de afetiva, o professor e todos os educadores neseu corpo nas brincadeiras e interações das cessitam.
quais participa;
- Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais,
objetos e brinquedos;
- Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras;
- Reconhecer seu corpo e expressar suas
sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeiras e descanso.
Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a
3 anos e 11 meses)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a Educação Infantil, por meio de pesquisas, tem contribuído mais expressivamente
não só para a formação de professores e educadores de crianças, mas também indicando possibilidades de ações, trazendo à tona toda a importância da questão afetiva nas vivências diárias
de bebês e crianças, cujo alicerce está na necessidade de pensarmos nas especificidades das
infâncias.
Tomando como base que a afetividade é a expansão dos olhares com relação a educação
infantil, seja, professores, funcionários, educadores, familiares e sociedade do entorno, para que
possam compreender que a afetividade é mais uma ferramenta que estimula as reflexões e subsidie as ações de seus educadores no repensar e revisitar do planejamento e acompanhamento
de um trabalho que consolide, e ajude no fortalecimento de cultura comprometida à acolher
todas essas crianças advindas de diferentes contextos e vivências.
O foco da importância da formação profissional inicial e contínua devem primar por fomentar
entre as propostas para área uma formação mais humanizada e coerente com bebês e crianças
da atualidade, com vivências que poderão promover o protagonismo infantil.
Essas reflexões, contribuem para um pleno desenvolvimento para um atendimento mais efetivo, na tentativa de que os bebês e as crianças não só tenham acesso à educação infantil, mas
com permanência dessas crianças, fazendo jus ao binômio intrinsecamente atrelado a educação
infantil que é o cuidar e educar afetivamente desde muito pequenas. Portanto, a Instituição de
Educação Infantil tem de ser o local por excelência de desenvolvimento do protagonismo de
bebês e crianças. Essa ação exige o escutar a voz das crianças tratando-as como parceiros de
aprendizagens.
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O TRABALHO PEDAGÓGICO
FUNDAMENTADO NA AFETIVIDADE:
ASPECTOS RELEVANTES

RESUMO: A afetividade, nas diferentes concepções teóricas expostas neste trabalho, desempenha uma função indispensável e indissociável das diferentes tarefas e atividades desenvolvidas pelo ser humano. A relação entre inteligência e afetividade, razão e emoção no desenvolvimento do aluno e no contexto da educação estão inteiramente ligadas ao desempenho
escolar. Pois o desenvolvimento é um processo contínuo e a afetividade tem um papel imprescindível nesse processo de desenvolvimento do aluno, no entanto, o meio deve proporcionar relações de afetividade. E, a relação afetiva que se estabelece é um vínculo entre seres
humanos, é uma relação de afeto no contexto da educação. Para fundamentar este artigo
foram utilizadas pesquisas qualitativas acerca do tema.

Palavras-chave: Emoções; Pedagógico; Formação.
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INTRODUÇÃO

“A

s necessidades de descrição obrigam a tratar separadamente alguns grandes conjuntos funcionais, o que não deixa de ser um artifício. Os domínios funcionais entre
os quais se dividirão o estudo das etapas que a criança percorre serão, portanto, os
da afetividade, do ato motor, do conhecimento e da pessoa” (Henry Wallon).
Segundo estudiosos, à luz da perspectiva sócio-histórico-cultural, muito se tem debatido sobre
problemas educacionais. As queixas vão desde evasão ao fracasso escolar, porém o mais polemizado é a dificuldade no processo ensino – aprendizagem. As discussões e reflexões partem
do pressuposto de que o ser humano necessita viver em grupo e participar da vida em sociedade e relacionar-se para perceber-se enquanto ser humano.
As contribuições de Wallon, Piaget e Vygotsky estão sendo retomadas pelos educadores para
entender a percepção intuitiva de professores de que as experiências e os laços afetivos influenciam os processos de ensino-aprendizagem.
Segundo a concepção de Wallon (1986), perceber o sujeito como um ser intelectual e afetivo, que pensa e sente simultaneamente, e reconhecer a afetividade como parte integrante do
processo de construção do conhecimento, implica outro olhar sobre a prática pedagógica, não
restringindo o processo ensino-aprendizagem apenas à dimensão cognitiva.
O processo ensino-aprendizagem é um recurso fundamental do professor e o papel da afetividade importante para garantir a eficácia das aulas. São imprescindíveis e relevantes as relações
afetivas no espaço da escola para a aquisição do conhecimento do aprendente e também na
construção integral do seu eu (WALLON, 1986).
O espaço escolar deve ser propício para desenvolvimento das relações e expressões de afetividade, assumindo um papel de instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem
e para a relação professor-aluno. Tendo em vista que uma vez que a escola e principalmente a
relação com o professor pode a ser um fator externo que pode ser determinante para o sucesso ou fracasso escolar e durante toda a vida. A afetividade acompanha o ser humano desde o
nascimento até a morte (WALLON, 1986).
E, de acordo com documento oficial (2016), a afetividade é a base a qual se constrói o conhecimento racional além de desempenhar um papel essencial ao desenvolvimento da aprendizagem. O interesse e a motivação nascem a partir das relações de afetividade no ambiente escolar
e com isso entende-se a importância da criação de vínculos afetivos entre professor e aluno.
A importante salientar que dessa relação o afeto é fundamental na construção da inteligência
(BRASIL, 2016).
Trabalhar a afetividade é permitir uma troca, estabelecer um campo de relações entre professor e aluno que vivenciam um processo de conquista onde se interagem desde que o professor
saiba criar um ambiente e aproveitar-se deste, colocando-o mais próximo da realidade do aluno.
Portanto, é a partir de um intenso processo de interação com o meio social, por meio da mediação feita pelo outro, que se dá a apropriação dos objetos culturais. É por meio dessa mediação
que o objeto de conhecimento ganhe significado e sentido. Sendo assim, se o aluno não se
sentir à vontade para aprender com o professor, é possível que tenha dificuldades em aprender
qualquer coisa que venha dele (BRASIL, 2016).
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Todo ser humano precisa de limites, mas de
carinho e amor também. Um educando aprende o que é respeito e respeita a partir do momento em que vê o educador como um amigo que tem e espera respeito, como alguém
que se preocupa de verdade com ele e que
lhe mostra os caminhos.As crianças no ensino
fundamental necessitam muito da aproximação
com os adultos, nesta hora a afetividade é o
elo no processo ensino- aprendizagem (ANTUNES, 2006).

Para Antunes (2006), nesse sentido, não
é suficiente que o professor seja um perfeito transmissor de conceitos. Tão importante
quanto o domínio do conteúdo é importante
compreender para onde está sendo conduzido
o aluno não bastando ensinar, mas interessar-se por ele, criando um vínculo de amizade e
cumplicidade, procurando a interdisciplinaridade de conteúdo, rompendo com as velhas
As primeiras aprendizagens das crianças
técnicas de ensino modelo, sabendo conduzir
o aluno, quais suas dificuldades, expectativas ocorrem na primeira relação com a mãe (primeiras palavras, gestos...). Nesta relação à
para o futuro.
criança constrói seu estilo particular de aprendizagem, que sofrerá modificações à medida
Enfim, interessar-se por ele e fazê-lo perce- que a criança se relaciona com outros contexber essa sua vontade (como professor). Os tos. Cada estágio da afetividade, quer dizer as
momentos de afetividades vividos na escola emoções, o sentimento e a paixão, pressupõem
são fundamentais para a formação de persona- o desenvolvimento de certas capacidades, em
lidades sadias e capazes de aprender. Quan- que se revelam um estado de maturação. Pordo se fala em afetividade, está se trabalhando tanto, quanto mais habilidade se adquire no
com estas diferenças e colocando em prática campo da racionalidade, maior é o desenvolvias novas propostas para a Educação Básica: mento da afetividade (ANTUNES, 2006).

desenvolver competências e habilidades de
forma mais perfeita para a formação plena do
Sendo assim, as aprendizagens ocorrem,
sujeito. É fundamental que professores olhem
para os alunos de uma forma mais humana e inicialmente, no âmbito familiar e, depois, no
social e na escola. Podemos observar que
próxima (ANTUNES, 2006).
existe uma grande dificuldade quando ocorre
a separação da criança no meio familiar para
A afetividade só é estimulada através da vi- o meio escolar. Assim muitas crianças sofrem
vência, na qual o professor-educador estabe- no primeiro dia de aula e outras não, muitas
lece um vínculo de afeto com o educando. A vezes os professores não são compreensivos
criança precisa de estabilidade emocional para e isso faz com que os alunos não aprendam
se envolver com a aprendizagem. O afeto pode a matéria prejudicando-os futuramente (ANser uma maneira eficaz de se chegar perto do TUNES, 2006). São várias coisas que podem
educando e a ludicidade, em parceria, é um atrapalhar a vida escolar, as crianças que não
caminho estimulador e enriquecedor para se são disciplinadas e só fazem o que tem vontaatingir uma totalidade no processo do apren- de, deixando assim os seus deveres escolares,
outras vezes, os pais só querem cobrar dos
der, quando há um aprendizado de fato.
filhos fazendo ameaças e isso faz com que a
criança não se lembre de tudo que estudou. As
crianças também podem ter dificuldades em
manter a concentração pensando na ameaça
dos pais, nas brigas.
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Para Antunes (2006, p.60) a aprendizagem é
uma mudança no comportamento pelas experiências vividas, é uma adaptação ao ambiente.
O autor deixa clara a necessidade do amor.
Para ele, o medo, a desconfiança bloqueia o
relacionamento interpessoal.

petências emocionais – inteligência emocional
– designadamente confiança, curiosidade, intencionalidade, autocontrole, capacidades de
relacionamento, de comunicação e de cooperação (ANTUNES, 2006).

O amor pode estar mascarado pela mágoa,
pela tristeza, pela decepção, pelo medo, pela
vergonha entre outros. Assim, percebe- se que
o educador precisa se atentar às reações dos
educandos, como: gritos, palavrões, grosserias, etc. Isto pode ser problema com a auto-estima. O educador precisa dar abertura ao
aluno para conseguir alcançá-lo.

Sem o auxílio e o exemplo do professor
pode se tornar uma tarefa árdua, pois a criança se espelha no exemplo e quem é o exemplo
na escola se não o professor. Infelizmente, o
educador pode, por muitas vezes, não perceber a dinâmica do comportamento dos alunos,
cometendo equívocos aos mesmos. Há uma
confusão das emoções, pensamentos com indisciplina. Isto provoca nos educandos o medo,
a mágoa, a insegurança (ANTUNES, 2006).

Quando o educador cria um clima agradável
em sala de aula, ele percebe que há mais aprendizagem. É um ambiente mais rico, construtivo.
Educar não significa só repassar informações
ou mostrar um caminho que o professor julga
ser o certo. Educar é ajudar o educando a tomar consciência de si mesmo, dos outros e
da sociedade em que vive, bem como de seu
papel dentro dela (ANTUNES, 2006).

Em casos extremos pode até ocorrer uma relação de amor e ódio, a ponto de o saber escolar pode ser confundido com quem ensina ou
com o local onde é feita sua difusão. Mas, nessa relação interferem também as experiências
anteriores com esse saber, inclusive as vividas
nas famílias e o desejo de saber.

É saber aceitar-se como pessoa e principalmente aceitar ao outro com seus defeitos e
qualidades. É, também, oferecer diversas ferramentas para que a pessoa possa escolher o
seu caminho, entre muitos. Determinar aquele
que for compatível com seus valores, sua visão
de mundo e com circunstâncias adversas que
cada um irá encontrar (ANTUNES, 2006).

Para os Parâmetros Curriculares, ensinar é
uma ação que deve ser feita com prazer. Como
num bom relacionamento que a cada encontro deve existir diálogo, compreensão, paixão
e conquista, pois o processo ensino e aprendizagem estão interligados, um depende do
outro para sobreviver, e o educador deve ser
um guia que mostra o caminho a seguir, sem
tirar a liberdade individual do aluno que está a
aprender (BRASIL, 2016).

O educador é, sem dúvida, a peça mestra
nesse processo de educar verdadeiramente,
devendo ser encarado como um elemento essencial e fundamental. Quanto maior e mais
rica for sua história de vida e profissional, maiores serão as possibilidades de desempenhar
uma prática democrática efetiva que eduque
positivamente. A preparação da criança para
a escola passa pelo desenvolvimento de com-

Portanto, o ensino deve ser assertivo, dinâmico. O educador deve ser sensível, conhecer
melhor seus educandos, corresponder a sua
confiança. Assim, a motivação para estudar depende da intenção que o educando tem para
aprender e o conceito que faz de si, do educador e do ensino. O espaço escolar é propício
para o desenvolvimento das relações e expres222
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sões de afetividade, é um fator importantíssimo
que está relacionado também para que se obtenha um melhor desenvolvimento da personalidade enquanto ser histórico ativo de sua vida,
podendo assumir um papel de instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem
(BRASIL, 2016).

Nesse sentido, para a relação professor-aluno, uma vez que a escola e principalmente a
relação com o professor pode a ser um fator
externo que influencia e pode ser determinante
para o sucesso ou fracasso escolar e durante
toda a vida (BRASIL, 2016).

O professor é o facilitador e especialista em
relações humanas, sua atuação restringe-se
a ajudar o aluno a construir o conhecimento,
através de técnicas de sensibilização e sem
qualquer forma de ameaças, baseando a
aprendizagem na busca da auto realização e
capacidade de transformar suas próprias percepções, sendo assim desnecessária a avaliação já que a retenção do conhecimento se dá
pela relevância do aprendido em relação ao
“eu”, ou seja, o que não está envolvido com o
“eu” não é retido e nem transferido LIBÂNEO
(1985, p. 28).

Para Fernández (1991, p. 25) a aprendizagem está repleta de afetividade, pois ela aconA escola precisa tornar- se ambiente de re- tece com as interações sociais. Prender signiflexão sobre o aluno como um todo, tornan- fica ter vínculo de confiança do educador com
do o mesmo um ser crítico e transformador. o educando.
Esta realidade não deve ser desvinculada da
afetividade, tendo em vista que os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997, p. 22- 23) relaVale ressaltar que para Vygotsky (1994, p.54)
tam princípios orientadores para a educação a escola se apropria da experiência cultural
escolar, sendo itens fundamentais a igualdade, acumulada, produzindo o pensamento conceia democracia, temas morais, justiça, diálogo, tual e novos conhecimentos. Isto mostra que
solidariedade. Isto deve guiar o aluno no que a escola deva partir do que a criança já saiba
diz respeito aos diferentes tipos de participa- para ampliar seus conhecimentos. Para ele, o
ção, expressão, e o mesmo mostrando assim professor deve ter empatia para perceber qual
seus pensamentos e como ser entendido.
a atividade adequada para os momentos e a
realidade do aluno. Este sucesso vem do momento e local favoráveis, o tema faça parte do
A escola continua preparando o aluno para ritmo de cada aluno. Uma boa estratégia seria
assumir seu papel na sociedade, porém adap- o diálogo, as perguntas. Isto mostra uma atitutando as necessidades do aluno ao meio so- de afetiva com o aluno: motivação para a realicial. O Professor não tem lugar privilegiado e zação das atividades escolares.
é indispensável o bom relacionamento entre
professor e aluno, este relacionamento deve se
realizar em um contexto intrinsecamente demoAqui cabe exemplificar esta estratégia. Nos
crático onde a estimulação de uma situação anos iniciais do ensino fundamental, mais proproblema faz do aprender uma atividade de priamente a adaptação da 4ª para a 5ª séries.
descoberta (PCN, 1997).
No início das séries o professor é o único a moralizar os alunos, porém são simples sermões.
Cabe aos alunos aceitaram, mas mostrando
desrespeito, apatia e deixando de fazer as tarefas escolares. É a tentativa de afronta dos
pré-adolescentes (BRASIL, 2016).
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Nos anos finais de ensino fundamental (5ª a
8ª séries) há uma abrupta ruptura de estrutura:
sistema seriado, avaliação descritiva, promoção automática, média mínima para aprovação,
nove disciplinas, cinco livros, 25h/ aulas semanais entre outros. Tudo isto é novo ao aluno,
complicando sua vida. Antes havia o recreio
para brincar, correr. Mas agora surge o intervalo para ficar na fila do lanche, mas brincar nunca. Aqui começa a negação da criança (conflitos), (BRASIL, 2016).

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. Ao estudar a criança, ele não coloca a inteligência
como o principal componente do desenvolvimento, mas defende que a vida psíquica é
formada por três dimensões - motora afetiva e
cognitiva - que coexistem e atuam de forma integrada.

O adolescente começa a ter conhecimento
do desenvolvimento cognitivo- afetivo. Então o
professor deve trabalhar a ansiedade durante
as aulas, transmitindo tranquilidade, coragem
e fortalecimento para fazer as atividades solicitadas. Deve- se, portanto, que os sentimentos ruins desmotivam os alunos. Sendo assim,
nunca deve- se desfazer dos sentimentos e
emoções dos alunos, pois estes podem ser favoráveis ou não ao seu desenvolvimento cognitivo (BRASIL, 2016).

Wallon (1986) defende que o processo de
evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente, o qual ele
é afetado de alguma forma, ele nasce com um
equipamento orgânico, que lhe dá determinado
recursos, mas é o meio que vai permitir que
essas potencialidades se desenvolvam.

Já Wadsworth (1997, p.28) ressalta que Piaget dá importância ao afeto no desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento cognitivo é
simultâneo ao afetivo. As crianças adquirem
experiências com a afetividade. Neste momento, não se pode esquecer que a escola tem a
função de dar ao aluno a chance de se desenvolver como ser humano. O trabalho pedagógico tem que dar regras e limites aos alunos. Isto
ajuda no desenvolvimento de um ser humano
completo, afetivo.

Já Capellato (2012, p. 08) diz que a afetividade é a dinâmica mais profunda na qual o
ser humano pode participar, e que se inicia no
momento em que um sujeito se liga ao outro
por amor.

Assim como Piaget, Wallon divide o desenvolvimento em etapas, que para ele são cinco:
impulsivo-emocional; sensório-motor e projetivo; personalismo; categorial; e puberdade e
adolescência. Ao longo desse processo, a afetividade e a inteligência se alternam. No primeiro ano de vida, a função que predomina é a
afetividade. O bebê a usa para se expressar e
interagir com as pessoas, que reagem a essas
manifestações e interagem a relação dele com
o ambiente. Depois na etapa sensório-motora e
projetiva, a inteligência prepondera.

Nessa concepção, é o momento em que a
criança começa a andar, falar e manipular objetos e está voltada para o exterior, ou seja, para
o conhecimento. Essas mudanças não significam, no entanto, que uma das funções desaparece. Na educação de abordagem construtivista, a preocupação com o a forma de ensinar
passa a ser tão importante quanto o conteúdo
a ser ensinado.
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Por isso, a intensificação das relações, os
aspectos afetivos emocionais, a dinâmica das
manifestações e as formas de comunicação
passam a serem pressupostos para o processo de construção do conhecimento. Perceber
o sujeito como um ser intelectual e afetivo, que
pensa e sente simultaneamente, e reconhecer
a afetividade como parte integrante do processo de construção do conhecimento, implica
outro olhar sobre a prática pedagógica, não
restringindo o processo ensino-aprendizagem
apenas à dimensão cognitiva.

Portanto, a escola tem como função dar ao
aluno oportunidade de evoluir como seres humanos. O trabalho pedagógico deve fazer com
que os alunos cumpram regras e limites. Mas,
de nada adianta estudar as dificuldades de
aprendizagem sem considerar os aspectos afetivos dos alunos, por meio de suas atitudes evidenciarem suas dificuldades e pontos fracos
ao não fazer o que o professor espera, sendo
visto como o único responsável pelo fracasso
escolar (WALLON, 1986).

É necessário lembrar que a maneira como
ele age na escola está revestida de muitos aspectos. Os cognitivos não são os únicos, mas
também os afetivos interferem nesse processo.O que move as ações da moral autônoma é
o sentimento racional, a necessidade. A escola
deve ser um ambiente no qual se fale de amizade, da importância do grupo e de questões
afetivas. Estas são fundamentais para a formação de personalidades sadias e capazes de
aprender (CAPELATTO, 2012, p. 14).

as emoções, frustrações e como se faz o autoconhecimento. Cada educando tem um modo
único e especial de sentir a vida, isto associado
a novas vivências com experiências passadas
e lado cognitivo- afetivo. Isto determina também
o autoconceito do aluno (CAPELATTO, 2012).

Para o autor (2012), os alunos com baixa autoestima tornam-se autodestrutivos, utilizandose de drogas, violência, timidez excessiva e o
resultado disto pode ser reclusão ou influência
de grupos que estão à margem da sociedade.

Porém, o educador bem preparado, conhecedor de seus alunos saberá orientá-los a ponto do educando conhecer bem a si mesmos,
prevendo suas atitudes, comportamentos e
sentimentos diante de uma situação e qual a
maneira mais adequada de agir sem agredir a
si mesmo e ao colega. De acordo com a genética, Wallon (1990, p. 42) comenta que afetividade e a inteligência estão ligadas.

A evolução de uma interfere na outra. Porém, há fases em que há predomínio de uma
ou de outra. Após as necessidades orgânicas
das crianças, o autor diz acontece o processo
de diferenciação de si e o outro. Depois o que
ocorre é que as emoções vão se acomodando
e se sobressaem as funções mentais. É aí que
a afetividade dá espaço a cognição.

Pensando em afetividade na aprendizagem,
não se pode desvinculá-la das relações interpessoais. Estão ligadas, uma deve trabalhar
em favor da outra.Sendo os alunos seres em
formação, as relações interpessoais são fundamentais para a vida. Todos necessitam de
traça afetiva. O modo se convive com outras
pessoas revela como se aprender a lidar com
225
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como sucesso ou fracasso do aluno está ligado diretamente com a autoestima, da confiança
em si mesmo depositada no professor com quem ele mais se identifica ou permite a ele um
contato “mais humano”, que o motive a participar ativamente das atividades de sala de aula, e
realize seus sonhos, atingindo os objetivos propostos pelo professor.
De nada adianta termos os melhores programas de televisão ou de computador, se não houver a relação afetiva, não há o desenvolvimento de ninguém. Apenas o homem pode conduzir o
homem ao crescimento. Se conseguirmos articular o aspecto cognitivo com o aspecto afetivo,
teremos um amplo conhecimento de como é o funcionamento do ser humano.
Cabe ao professor enxergar o aluno como um ser único que precisa aprender, mas acima de
tudo é preciso compreender que é necessário amor, afeto e respeito para que isso ocorra.Tendo
em vista que na área educacional, a crença de que a aprendizagem é social, mediada por elementos culturais, produz um novo olhar para as práticas pedagógicas.
Vale ressaltar que a escola deve enfatizar as questões como a interação social e o desenvolvimento afetivo, como elementos fundamentais no processo de construção de pensamento,
durante o processo de ensino- aprendizagem.
Sendo assim, se os afetos, as emoções, têm íntima ligação com a inteligência e vice-versa, e
se o ato de ensinar-aprender ocorre num processo relacional, vincular, necessariamente, essa
relação terá de levar em consideração toda a variada gama de expressões dos afetos e das
emoções, presentes na relação professor-aluno e, consequentemente, na apropriação do conhecimento.
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UMA HISTÓRIA DA HISTÓRIA DOS
NÚMEROS

RESUMO: A pesquisa realizada para a elaboração deste artigo identificou que o desenvolvimento das civilizações e de suas descobertas se deram de forma não sequencial, isto é, muitas
vezes as necessidades influenciaram na produção de descobertas. A história dos números, ao
longo da história das civilizações atingiu povos de diferentes culturas em diferentes lugares,
como também em diferentes épocas. Embora uma civilização pudesse estar mais desenvolvida que a outra, em algum determinado período, o princípio de contagem e/ou a criação dos
números passaram pela maioria delas. O sistema numérico utilizado hoje substituiu muitos
outros criados anteriormente, porém, para isso, foram necessárias muitas invenções, adaptações e criações de vários outros sistemas de números. A história dos números não nos
revela apenas o grande potencial do ser humano para grandes descobertas e invenções, mas
também a capacidade de adaptação, como foi o caso da utilização de entalhes, pedras, folhas,
cordas, dedos, mãos, pés, cabeça, e  entre outros os braços para poder contar.

Palavras-chave: História dos Números; Matemática; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho é de base bibliográfica como: leituras de livros específicos da área de Matemática, bem como foram utilizadas também as figuras da internet, para exemplificar
os textos dos parágrafos escritos. A história dos números compreende um interminável
campo para estudos e pesquisas, diante disso, foi escolhida apenas uma pequena parte da
complexa história dos números para ser apresentada nesta pesquisa. Por isso, o título do trabalho veio se chamar: Uma História da História dos números.
A ideia de pesquisar sobre a temática aqui proposta e relatá-la foi uma forma de demonstrar
o quanto qualquer tema, dentro de sua história, torna-se infinitamente pequeno para discorrer,
quando se fala de sua constituição na história, seja ela a construção da história dos números ou
a construção de qualquer outra história.
A pesquisa deste trabalho verificou que, embora os povos, no início, não sabiam contar, suas
necessidades contribuíram para a evolução do princípio de contagem, como também contribuíram para a criação dos números e dos sistemas numéricos. Ifrah (1989, p. 12) salienta que
“Uma invenção, uma descoberta só se desenvolve se vem atender à necessidade social de uma
civilização”.
Embora não seja possível dizer com exatidão quando foi criado o primeiro sistema numérico
ou o último, a pesquisa para este trabalho relata os possíveis períodos nos quais possam ter
surgidos os sistemas numéricos, assim também como qual seria o sistema numérico que se
tornou o mais comum da atualidade.
Imenes (1999) conclui que: “Portanto, talvez possamos dizer que nosso sistema é o melhor;
não porque gostamos dele, mas porque ele substituiu os outros”. A composição deste artigo
se apresenta com a introdução do trabalho, o desenvolvimento da pesquisa, passando pela
metodologia utilizada e pela discussão dos resultados, finalizando com sua conclusão e sua
referência bibliográfica.
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UMA HISTÓRIA DA HISTÓRIA DOS Com o passar do tempo, muitos grupos nômades começaram a se tornar sedentários,
NÚMEROS - O INÍCIO
A história da matemática não se construiu
ordenadamente, nem de forma sequencial e
muito menos de forma perfeita. Ifrah (1989),
em suas divagações acerca deste tema, afirma
que:

Esta não é, assim, uma história abstrata e linear. Como se imagina às vezes, e erradamente, a história da matemática: uma sucessão
impecável de conceitos encadeados uns aos
outros. Ao contrário, é a história das necessidades e preocupações de grupos sociais ao
buscar recensear seus membros, seus bens,
suas perdas, seus prisioneiros, ao procurar
datar a fundação de suas cidades e de suas
vitórias utilizando os meios disponíveis, às vezes empíricos, como o entalhe, `as vezes estranhamente mitológicos, como no caso dos
egípcios. E, assim fazendo, estes grupos manifestam amplamente seus preconceitos (IFRAH,
1989, p. 73).

acredita-se, pois, que a partir desta nova realidade pode ter começado a necessidade de se
contar, principalmente porque o que não era
importante passou a ser primordial, como por
exemplo, o cultivo das terras, o armazenamento de comidas e utensílios e, claro, o aprender
a controlar o que se passou a estocar.

Dentre as várias situações citadas, que contribuíram para o aprendizado do ser humano em
relação a necessidade de contar, a dificuldade
de um pastor controlar o rebanho é uma das
mais conhecidas. Tal dificuldade fez com que
se começasse a existir uma relação de quantidade e símbolos, por exemplo, quantidade de
ovelhas simbolizadas por pedrinhas.

A relação de quantidade de ovelhas e pedrinhas é uma relação de correspondência, ou
seja, cada ovelha correspondia a uma pedrinha.
O pastor, ao trazer de volta as ovelhas, conferia
se o rebanho estava completo de acordo com
as pedrinhas, isto é, se sobrasse uma pedrinha
era porque o rebanho estava incompleto, pois
Neste sentido, podemos equiparar a constru- faltava uma ovelha e, se faltasse uma pedrinha,
ção dos números com a história da matemáti- era porque o rebanho havia aumentado.
ca, que é como a história na história, ou seja,
a construção se dá de uma forma não linear.
Com o passar do tempo, outras necessidaNão é possível ter ao certo uma informação
precisa de quando se começou a contar, po- des e dificuldades foram surgindo, por exemrém hoje é constatado que o ser humano, em plo, o aumento do rebanho e a necessidade
de ter mais pedrinhas para se contar. Essa
seus primórdios, não sabia contar.
situação ajudou na elaboração de maneiras
mais desenvolvidas para se manter o controle
Uma explicação para tal fato é que como os dos rebanhos, como a utilização diferenciada
grupos existentes no início da civilização eram de tamanhos de pedras para representar quannômades, não se tinha a necessidade de ar- tidades de ovelhas.
mazenar comida ou utensílios, sendo assim, os
estímulos para se desenvolver algum sistema
de contagem eram bem reduzidos, isto é, a necessidade de contar era bem menor.
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Vários grupos utilizaram várias formas para
contar, até que se chegasse aos dias de hoje,
alguns fazem associações com pedras, outros
com colares, entalhes, ossos e, principalmente, com as partes do corpo. Este último teve
grande influência para aprender a contar, Ifrah
(1989) afirma que:

Foi exatamente graças aos seus dez dedos
que o ser humano adquiriu gradualmente esses elementos. E não é por acaso que nossos
alunos ainda hoje aprendem a contar deste
modo ou que nós também às vezes recorremos a esses gestos para reforçar nosso pensamento (IFRAH, 1989, p. 86).

Acredita-se que as bases numéricas nasceram por associações com partes do corpo,
como a base cinco, base dez, baseia vinte e,
entre outras, a base doze; porém não existe
uma grande explicação para o surgimento da
base 60.

UM, DOIS, TRÊS .... QUEM CONTA?

rivalidade, do conflito ou do antagonismo. E ele
se manifesta, por exemplo, na ideia da vida e
da morte, do bem e do mal, do verdadeiro e do
falso etc. (IFRAH, 1989, p. 17).

Ifrah (1989, p. 18) discorre também que:
Desde a noite dos tempos o número 3 foi,
assim sinônimo de pluralidade, de multidão, de
amontoado, de além, e constituiu, consequentemente, uma espécie de limite impossível de
conceber ou precisar. O que significa que, no
espírito do homem, a invenção dos números
fez uma primeira pausa no 2 (IFRAH, 1989, p.
18).

Ainda hoje é possível encontrar tribos indígenas que conseguem contar apenas um, dois
e muitos. É o caso dos botocudos no Brasil.
É importante ressaltar que o processo de contagem é exclusivo do ser humano, porém o
senso numérico não. O primeiro internaliza um
processo mental que relaciona quantidades e
símbolos; já o segundo tem a capacidade de
reconhecer e comparar pequenos números.

Mesmo antes de terem sido criados os sisMuitos animais têm senso numérico, porém
temas numéricos já se tinha a noção de quantidade diante de alguns números, Ifrah (1989) limitados. No caso do ser humano, embora tenha a capacidade de contar, tal atributo tamescreve que:
bém é determinado por um certo limite. Imenes
(1988) narra uma das histórias mais famosas
É verdade que um e dois são os primeiros sobre o senso numérico dos animais:
conceitos numéricos inteligíveis pelo ser humano. O Um é, com efeito, o homem ativo, assoEm certo lugar da Europa, o dono de uma
ciado à obra da criação. É ele próprio no seio
de um grupo social e sua própria solidão face plantação queria matar um corvo que havia feià vida e à morte. É também o símbolo do ho- to um ninho na torre de sua mansão. Mas a ave
mem em pé, o único ser vivo e dotado desta era muito esperta. Se alguém se aproximasse
capacidade, como também do fato ereto que da torre, ela logo voava e ficava observando de
distingue o homem da mulher. Quanto ao dois, uma árvore distante. Só voltava se o perigo se
ele corresponde à evidente, dualidade do fe- afastasse.
minino e do masculino, à simetria aparente do
corpo humano. É também o símbolo de oposição, da complementaridade, da divisão, da
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Um dia, o agricultor tentou um truque. Dois
homens entraram no galpão vizinho à torre, e o
pássaro fugiu. Pouco depois, um dos homens
saiu de lá, mas o pássaro não voltou paro o
ninho. Percebeu que ainda havia outro esperando por ele!

É exatamente graças a esta invenção que
possuímos hoje uma massa de informações a
respeito de um certo número de culturas já desaparecidas na noite dos tempos, e que a voz
e/ou o pensamento – para sempre apagados
– de alguns de nossos predecessores nos chegaram através de centenas ou de milhares de
anos de história e de civilização (IFRAH, 1989,
O truque foi repetido no dia seguinte com três p. 131).
homens, dois deles saindo logo depois do galpão. Mas o corvo também percebeu que ainda
restava um terceiro! No outro dia, tentou-se o
mesmo com quatro homens, sem que fosse
Para o autor (19890, os números também
possível enganar a ave.
ganharam sua notação na escrita, sendo representados por sinais gráficos, então conhecidos
como algarismos. Muitas civilizações na antiFinalmente, foram usados cinco homens. Um guidade desenvolveram formas peculiares de
deles permaneceu no galpão, enquanto os ou- contagem e representações numéricas, porém,
tros saíram. Dessa vez, foi demais para o pás- no decorrer dos séculos, muito se perdeu, mas
saro e ele “perdeu a conta”. Incapaz de perce- também muito se ganhou. Tal fato ocorreu, pois
ber a diferença entre quatro e cinco, ele voltou algumas culturas incorporaram representações
ao ninho. Pobre corvo! (IMENES,1988, p.10). numéricas de outras, bem como também houve grandes fusões, gerando os sistemas numéricos. Os sistemas numéricos não foram
Em algumas situações, o ser humano pode construídos de forma única e nem apenas em
até identificar a diferença de um grupo de cinco um lugar, essas construções surgiram em difeou seis elementos, porém o mesmo não acon- rentes formas, regiões e períodos. Tais construtece para grupos com onze ou doze elementos. ções foram evoluindo, até que se chegasse no
De modo geral, nossa limitação do senso nu- sistema numérico atual.
mérico é bem semelhante a limitação do senso
numérico do corvo.
Na história dos números, os sistemas numéricos foram de suma importância, já que trouO surgimento da escrita foi um divisor de xeram consigo enormes contribuições às civiliáguas para a civilização, pois a humanidade zações. Desta forma, vale destacar alguns que
passou a utilizar um instrumento por meio do são:
qual podia registrar a linguagem falada e a sua
história. Ifrah (1989) conclui:
• Sistema de numeração egípcia:
Considerado o mais antigo, utilizava a base
dez e permitia repetir os símbolos até nove vezes, porém não era um sistema posicional.
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Pelo fato de não obedecer a uma ordem po• Sistema de numeração Grego:
sicional, os símbolos podiam ser acrescentaOs gregos tiveram algumas transformações
dos em qualquer posição, tanto na parte de e evoluções em seus sistemas numéricos. Por
cima, quanto na parte de baixo; tanto do lado volta do século IV a.C. houve uma reorganizaesquerdo, quanto do lado direito.
ção, fazendo com que se chegasse em um sistema numérico mais conhecido e tradicional, o
• Sistema de numeração babilônico:
qual utilizava as letras do alfabeto grego.
Também conhecido como sistema mesopotâmico, visto como um dos mais admiráveis da
antiguidade, era um sistema posicional, que uti• Sistema de numeração romano:
lizava a base sessenta.
Assim como os gregos, os romanos também
utilizaram as letras do próprio alfabeto para
compor o sistema de numeração. Contudo,
Inicialmente, o sistema numérico babilônico algumas variações e adaptações contribuíram
não continha um símbolo para representar o para chegar no sistema de numeração mais
número zero. Alguns inconvenientes causados conhecido. O sistema numérico era decimal e
pela ausência do deste número fizeram com posicional, utilizava como base 7 letras do alfaque ele fosse criado mais tarde.
beto romano (I V X L C D).
• Sistema de numeração chinês:
A civilização chinesa criou mais de um sistema de numeração, até chegar no sistema atual.
Os mais antigos eram decimais e posicional,
porém no início eram representados por barras
verticais e horizontais. É importante ressaltar
que tal sistema também não tinha representação para o número zero.

Além de não conter o zero, o sistema de numeração romana não era considerado apropriado para realizar operações aritméticas,
pois fora criado apenas para representar quantidades.

Por volta do século III a.C. nasceu o então
sistema de numeração romano.

Estudos apontam que a introdução do número zero aconteceu por volta do século VIII d.C.,
Diferente de outros sistemas de numeração,
devido a influência dos matemáticos e astrôno- o sistema romano não desapareceu totalmenmos indianos.
te, ainda é utilizado em datas, números de prédios e etc.
• Sistema de numeração Maia:
Os Maias inventaram um sistema de numeração considerado muito complexo, utilizava a
base vinte e era posicional. Embora os símbolos usados para representar os números eram
bem simples, trazia em seu sistema a representação do número zero.

• Sistema de numeração hindu:
Entre o norte da Índia e a região onde hoje é
o Paquistão, nasceu por volta do século III a.C.,
o sistema de numeração hindu. Inicialmente
sem possuir o número zero, era diferente do
nosso sistema atual.
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Por volta do século V d.C., já com o número
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
zero e agora bem semelhante ao nosso, o sistema numérico hindu passou a ser conhecido
e expandiu. Mais tarde, entre o século VII e VIII
O presente trabalho foi escrito com base na
d.C. o sistema começou a ser introduzido no pesquisa bibliográfica, nas leituras dos livros
mundo pelos árabes, passando, então, a ser da área específica. Embora a pesquisa não
conhecido como sistema indo-arábico.
contempla todos os autores lidos para a realização deste trabalho, foram citados os que facilmente são encontrados em simples buscas,
O nome sistema indo-arábico foi dado por para que fosse possível facilitar uma rápida vecausa do matemático árabe al-Khowarizmi, rificação das ideias pesquisadas.
que revelou ao mundo o sistema de numeraNa maioria dos textos indicados na bibliogração dos hindus. Ao ter estudado a matemática fia, os autores citam os mesmos registros, por
da Índia, o matemático percebeu a importância isso, as ilustrações retiradas da internet são fido sistema numérico hindu e traduziu alguns guras em geral bem comuns, ou seja, permiescritos para a linguagem árabe.
tem que sejam encontradas rapidamente.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Al-Khowarizmi escreveu o livro chamado sobre a arte hindu de calcular. Nele, detalhou
De modo geral, os autores relacionados na
que além do sistema numérico ser posicional e elaboração do presente trabalho não entram
decimal, possuía uma notação para o número em confronto de ideias, uma vez que partem
zero e utilizava apenas 10 símbolos.
da mesma base de estudos, já que os registros encontrados partem da mesma época na
antiguidade.
Os símbolos do sistema de numeração ficaram conhecidos como notação de al-KhowaA pesquisa nos mostra que as civilizações ao
rizmi, mais tarde eles receberam o nome de longo do tempo foram desenvolvendo formas
algarismos ou algarismos indo-arábicos, origi- de contar de acordo com as necessidades, ou
nalmente vindo do latim com o nome algoris- seja, a cada avanço de uma sociedade, novas
mus.
situações eram criadas para serem desenvolvidas.
Acredita-se que o sistema de numeração indo-arábico teve sua propagação substituindo
os outros sistemas porque além dos cálculos
serem feitos mais rapidamente e com resultados mais seguros, também é considerado até
hoje um sistema completo.

Visto que ao longo do tempo o ser humano
aperfeiçoou sua forma de contar, o surgimento
da escrita passou a ser algo importante, principalmente porque as civilizações podiam registrar suas descobertas. Diante disso foi possível
verificar que os números surgiram de uma maneira não linear. Verificado que enquanto algumas civilizações não eram capazes de contar
até 3 e outras mais avançadas desenvolviam
os sistemas numéricos, o passar dos séculos
mostrou que diferentes formas de sistema de
números, em diferentes localizações, surgiram
em variadas épocas, até que o nosso sistema
numérico atual substituísse os outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em seus primórdios, o ser humano tinha outras necessidades e saber contar não era algo de
grande importância. Com as necessidades de cada momento das civilizações, muitas maneiras
de contar surgiram, o desenvolvimento por sua vez fez avançar a capacidade cognitiva de cada
indivíduo, em cada civilização.

Os povos, uns mais evoluídos que outros, desenvolveram seus métodos de organização e
controle. A mudança do nomadismo para o sedentarismo contribui muito para que houvesse
uma reestruturação na forma de organizar e controlar a forma de se viver e lidar com a natureza.

O sedentarismo, por sua vez, propiciou a evolução do saber contar, principalmente porque começou a ser necessário controlar o que se podia ter, como manter propriedades, criar animais,
obter pertences, ter sempre comida etc. As civilizações associavam algo com alguma coisa para
poder contar, por exemplo: os objetos da natureza como as pedras, os entalhes e as folhas das
árvores. A utilização de partes do corpo para poder contar, como as mãos, os dedos, os braços,
a cabeça e os pés também contribuíram não só para a criação das bases numéricas, como
também para criação dos números.

O nascimento dos números não foi de forma sequencial, assim como a criação dos sistemas
numéricos. Esses tiveram que ser criados por vários povos em diferentes épocas, para que se
conseguisse chegar em modelo mais adequado e utilizados por todos.
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: Com este trabalho, através de pesquisas bibliográficas, o presente estudo procura
tematizar as Tecnologias da Informação e Comunicação como ferramentas no processo ensino-aprendizagem, além de verificar de que forma o uso das tecnologias tem se dado no ambiente escolar. Pretende-se também levar o professor a refletir sobre sua prática pedagógica
e formação, em busca de novas possibilidades para o uso das TIC na educação escolar visto
que, o currículo está cada vez mais submetido às novas modalidades de trabalho. A escola
contemporânea exige um novo perfil docente: por trazer novas demandas de formação para
estudantes com interesses múltiplos – curiosos, inquietos – sendo necessário também ao
docente uma formação múltipla, buscando atualizar-se e reciclar-se constantemente. Sendo
assim, por ser um processo compartilhado entre ambos, entende-se que as TIC podem ser utilizadas como uma ferramenta de trabalho numa atuação pedagógica pautada em que ensinar
e aprender depende do educador e do estudante.

Palavras-chave: Tecnologia; Formação; Educação; Possibilidades Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo pretende apresentar, através de estudo bibliográfico a relevância das TIC Tecnologias da Informação e Comunicação - e do universo midiático como ferramentas
e possibilidades para o processo ensino-aprendizagem. Além de refletir sobre a prática
pedagógica e formação docente, em busca de novas possibilidades para o uso das TIC na educação escolar.
No dia-a-dia da sala de aula, é possível perceber que nossos alunos necessitam de algo além
do conteúdo didático, portanto, o uso das novas tecnologias será de grande valia, para interagirmos com os estudantes diante dessa nova realidade. Para Moran (2000, p.2):
Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo demais, aprendemos
muito pouco, nos desmotivamos continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara
sensação de que em muitas aulas convencionais perdemos muito tempo (MORAN, 2000, p.2).
Assistir a um filme, uma animação, um programa de televisão, uma série, ouvir música ou ler
um livro etc., todas essas alternativas e recursos podem ser consideradas atividades de aprendizagens informais, pois com elas podemos vivenciar emoções, sentimentos e, assim, ampliar
nosso conhecimento de mundo. Segundo Moran (2007, p.162): “A criança também é educada
pela mídia, principalmente pela televisão. Aprendem a informar-se, a conhecer os outros, o mundo, a si mesmo - a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo”.
Reforça-se a importância deste tema para a educação, uma vez que na educação os usos das
novas tecnologias acarretam mudanças que exigem dos docentes uma constante aprendizagem
para o uso de novas ferramentas. É nesse espaço contemporâneo em que se encontra a escola, na qual a inserção de novas tecnologias de informação e comunicação vai muito além do
investimento material, como computadores, TVs, tablets e notebooks. Por este motivo é que a
escola precisa exercitar o uso de novas linguagens e tecnologias que sensibilizam e motivam os
estudantes. Em virtude disso, faz-se necessário também investimentos na formação profissional
docente, sendo este o principal articulador e mediador no processo de ensino-aprendizagem.
Deve-se destacar que, em reflexões a respeito de mídias na educação, Moran (2007), observa:
As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação da realidade,
de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralelas, mais
todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência,
habilidade e atitudes (MORAN, 2007, p.164).
Desta forma, pode-se perceber que a verdadeira proposta da escola deverá favorecer a construção de um ambiente mais próximo o possível da realidade de seus estudantes, com o uso
das redes sociais e meios diversos de comunicação e interação, trazendo ao cerne dos horários
coletivos e de formação docente reflexões e quebras de paradigmas, em especial ao que se
refere às Tecnologias da Informação e Comunicação.
O trabalho aqui apresentado trata-se de tema importante do ponto de vista acadêmico, uma
vez que fará uma releitura de textos já estudados. Tem relevância social, porque vai explorar a
relação entre o processo de ensino e aprendizagem e o uso apropriado e criterioso das novas
tecnologias, além da devida formação continuada e valorização do trabalho docente, visto que
“só podemos ensinar até onde conseguimos aprender” (MORAN, 2013, p.12).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

Para Almeida (1997, n.p. apud Almeida 1999,
p.30):

Por ser um artigo de revisão, a metodologia
utilizada foi a da pesquisa bibliográfica através
de livros, revistas, sites, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões que podem contribuem para uma maior
compreensão da temática ora apresentada.

Não é uma formação apenas na dimensão
pedagógica e nem uma justaposição entre teorias educacionais, técnicas e domínio da tecnologia. Trata-se de uma formação que mobiliza
a multidimensionalidade do ser para articular a
prática, a reflexão, a investigação e as teorias
requeridas para revelar a razão de ser da prática e promover uma transformação na ação
pedagógica (ALMEIDA, 1999, p. 30).

Esta pesquisa teve como aporte teórico os
trabalhos de Almeida (1999); Moran (2007);
do Currículo da Cidade (2017) e Orientações
Didáticas do Currículo da Cidade de São Paulo - Tecnologias para a Aprendizagem (2018),
e legislações vigentes que abordam as temáticas em questão discutidas neste artigo. Sabemos da realidade da rede pública de ensino
e, em virtude disso, nem sempre o professor
encontra os meios tecnológicos disponíveis na
escola, mas aproveitando-se dos recursos de
que dispõe, estabelece objetivos bem definidos para o seu uso, transformando-os assim,
em instrumentos de grande valia. Segundo Moran (2007, p.165):

O Currículo da Cidade - Componente curricular: Tecnologias para Aprendizagem (TPA),
aborda as concepções e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o uso das
tecnologias a favor da aprendizagem dos
estudantes. Dessa forma, o objetivo é que o
estudante se torne sujeito integral de sua estudantes. Dessa forma, o objetivo é que o estudante se torne sujeito integral de sua aprendizagem em todas as dimensões, que conhece,
investiga e expressa o mundo, e não que apenas que saibam utilizar as tecnologias, mas
que entendam como utilizá-las para interagir
e conectar-se com o outro, participando e formando redes.

A educação escolar precisa compreender e
incorporar mais as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades
Os Eixos apresentados no Currículo da Cidade expressão e as possíveis manipulações. É
importante educar para usos democráticos de - Tecnologias para a Aprendizagem (2017),
mais progressistas e participativos das tecno- são:
logias que facilitem a educação dos indivíduos
(MORAN, 2007, p.165).
Programação: Tem por objetivo a compreensão da lógica do pensamento computacional
e do desenvolvimento da linguagem de programação como possibilidade de expressão e
participação na sociedade.
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Letramento digital: Trata da interação respon2.Jogos: Não apenas faz uso de jogos, mas
sável, ética e crítica nos meios tecnológicos, em criá-los a partir de softwares e plataformas
envolvendo práticas sociais.
digitais específicos a partir das mídias digitais
e da gamificação, desde que o uso seja planejado para atingir os objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento. A gamificação consiste em
Tecnologias de Informação e Comunicação: utilizar elementos presentes na mecânica dos
A utilização de recursos digitais disponíveis games como forma de resolver problemas.
com a finalidade de informar-se e comunicar- Suas regras permitem fortalecer estruturas ló-se socialmente.
gicas, suas metas conduzem à motivação e a
busca pelos resultados favorece a aprendizagem.
O Currículo da Cidade traz em sua abordagem metodológica e estratégias didáticas a
compreensão, apropriação, participação e ressignificação dos processos. Desta forma, as
metodologias das Orientações Didáticas do
Currículo da Cidade de São Paulo - Tecnologias para a Aprendizagem (2018), estão divididas em:

3.Investigação: Tem como ponto de partida
a curiosidade dos estudantes espontânea ou
estimulada pelo professor a partir de perguntas e sobre como elas podem ser verificadas,
promovendo a pesquisa e experiências, reais
ou virtuais, estimulando o senso investigativo
dos estudantes. Não trata de apenas reproduzir
ou realizar buscas na internet; trata-se de questionar, realizar averiguações prévias e levantar
hipóteses, que demonstram os conhecimentos
acerca de determinados conteúdos, ou seja, fazer ciência ao invés de estudar os conhecimentos acumulados sobre ciências. Oportuniza o
desenvolvimento da iniciativa e a construção
da autonomia.

1.Fazer e refazer: Faz aproximações com a
Cultura Maker, proporcionando a interação
com o objeto de conhecimento, instigando a
curiosidade inerente ao ser humano, implica no
uso de materiais diversos e recursos digitais ou
analógicos. A aprendizagem maker usualmente chamada de atividades mão-na-massa, fomenta a criatividade, o trabalho colaborativo, a
autonomia e o protagonismo. Permite o desenvolvimento da aprendizagem com base em es4.Projeto: Parte de uma pergunta complexa,
tratégias, tentativas e erros, experimentações, um desafio ou problema detectado para criar
análises de processos e propostas de ajustes estratégias de comunicação, realizando agrue melhorias – ação-reflexão-ação.
pamentos e interações entre os pares, permitindo a ampliação dos conhecimentos que eles já
possuem. É necessário organizar as descobertas sendo possível produzir gráficos, tabelas,
vídeos dentre outros e até mesmo aplicativos
a partir da linguagem de programação. Mas,
para que tudo isso ocorra é preciso ação permanente - leitura, participação nas discussões,
nas produções dos envolvidos, em especial, os
estudantes.
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Para a elaboração do Currículo de TecnoloÉ preciso reinventar a forma de ensinar e
gias para Aprendizagem, considerou-se tam- aprender, seja presencial ou virtualmente, dianbém o conjunto de aprendizagens essenciais te das novas demandas e mudanças na socieapresentado nas discussões da Base Nacio- dade e no mundo do trabalho.
nal Comum Curricular (BNCC), que direciona
a educação para a formação humana integral
e para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
Para Moran (2003, n.p.):
Podemos começar pelo mais simples na utilização de novas tecnologias e ir assumindo
atividades mais complexas. Começar pelo que
No Currículo da Cidade, os objetivos de conhecemos melhor, pelo que nos é familiar e
aprendizagem e desenvolvimento orientam-se de fácil execução e avançar em propostas mais
pela Educação Integral a partir da matriz de ousadas, difíceis, não utilizadas antes. Experisaberes e indicam o que os estudantes devem mentar, avaliar e experimentar novamente é a
alcançar a cada ano como resultado das expe- chave para a inovação e a mudança desejadas
riências de ensino e de aprendizagem intencio- e necessárias (MORAN, 2003).
nalmente previstas para esse fim.

O USO DAS TECNOLOGIAS
NA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO,
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

De acordo com Almeida (1999), a formação
docente é norteada pela prática pedagógica,
numa perspectiva de formação-ação, sendo
necessário possibilitar aos professores em
formação a tomada de consciência sobre sua
própria prática, com base em teorias que os
ajudem a compreendê-la em prol de seu desenvolvimento profissional e pessoal e do progresso de seus estudantes.

A autora destaca ainda que o uso das tecnologias na educação trata-se de um processo
de inter-relação, no qual de integram o domínio
da tecnologia com teorias de aprendizagem e
a prática pedagógica e que, esse processo,
implica na mudança de postura do professor
pois, tem diante de si o desafio de aprender.
Mas, é preciso partir do que já se faz e do
como se faz, e propor novas formas de agregar
valor à aprendizagem.

Porém, deve-se compreender que o uso das
ferramentas tecnológicas não são o ponto principal no processo ensino-aprendizagem e nem
o mais importante, e sim um recurso a mais que
proporciona a mediação entre professores, estudantes e saberes. É extremamente importante que superemos o velho modelo pedagógico,
mas deve-se ir além de incorporar os recursos
tecnológicos às metodologias já enraizadas ao
fazer docente.

Quando pensamos que as tecnologias se efetivam como oportunidades de recursos, em especial na educação básica, cabe ao professor
ser o mediador do conhecimento e, ao incorporar as tecnologias às rotinas pedagógicas,
ele possibilita diferentes maneiras e oportunidades de experiências e aprendizagens com
valor, propiciando a execução do currículo que
de fato venha atender às demandas da nossa sociedade, que é interligada e em que os
saberes são construídos de forma pessoal e,
ao mesmo tempo, coletiva (SÃO PAULO, 2017,
p.95).
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Cabe à escola promover o processo de mudança na atuação de seus professores para o
uso das novas Tecnologias da Informação e
Comunicação, através das formações continuadas, de modo que a tecnologia de fato seja
incorporada ao currículo escolar, visto que muitos ainda não dominam as ferramentas tecnológicas, sendo este um grande desafio para os
educadores. Porém, temos também aqueles
que são resistentes ou inseguros, ou ainda que
não acreditam nos benefícios do uso da tecnologia em sala de aula. Mas, hão de convir
que a Internet traz uma vasta gama de informações e possibilidades, mídias e softwares,
que auxiliam na aprendizagem de nossos estudantes. Neste sentido, Moran (2007, p.162)
nos mostra um dos caminhos a seguir em prol
do aprendizado, mencionando que “a relação
com a mídia eletrônica é prazerosa - ninguém
obriga é feita através da sedução, da emoção,
da exploração sensorial [...]”.

Através desses recursos tecnológicos o trabalho do professor é facilitado, pois a transmissão de informação torna-se mais rápida e fácil.
De acordo com Moran (2000, p.58):
As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O
papel do professor - o papel principal - é ajudar
o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los (MORAN, 2000, p. 58).

Para Almeida (1999, p.30) “num ambiente assim constituído, formadores e formandos atuam
em parceria, exercitam a liberdade de aprender
a experimentar, errar, refletir, depurar, tornar a
experimentar e socializar experiências”.

RECURSOS VIRTUAIS: REDES SOCIAIS
E EDUCAÇÃO
A utilização de recursos virtuais, a exemplo
das redes sociais, pode dinamizar a interação
entre os estudantes e professores, tornando a
aprendizagem mais descontraída e atraente,
podendo, inclusive, motivar e estimular os estudantes que costumam interagir pouco, a participarem mais das discussões. Uma “rede social”
nada mais é que uma organização de pessoas
se socializando, trocando experiências, conhecimentos, ideias, informações.

Entre as redes sociais mais conhecidas já é
bastante presente na vida de nossos estudantes, podemos citar:

Instagram: É considerado um dos espaços
mais populares de interação e compartilhamento de mensagens, vídeos, imagens etc. Por
meio dessa ferramenta, é possível acompanhar
e comentar as fotos publicadas na linha do
tempo, editar imagens com filtros e molduras e
também marcar amigos nas publicações.

Faz-se necessário, porém, estabelecer pontes entre educadores e os meios de comunicação: formar docentes para que, junto aos seus
WhatsApp: É, atualmente, um dos aplicativos
estudantes, compreendam melhor o fascinante mais utilizados para troca de mensagens de
processo de troca. Nesse contexto, as redes texto, de voz ou vídeos e ainda compartilhar
sociais virtuais têm sido um dos meios de co- fotos, imagens, documentos etc.
municação mais empregados na atualidade,
possibilitando a integração e troca de informações e geração de conhecimento entre diferentes públicos. Ainda segundo Moran (2000, p.7)
“a tecnologia nos propicia interações mais amplas, que combinam o presencial e o virtual”.
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Facebook: Nele podem ser criados perfis
tanto para uso empresarial quanto pessoal.
Podem ser adicionados amigos, publicadas e
visualizadas fotos, imagens, conteúdos, texto,
comentários etc.

Nesse universo, uma coisa é certa: a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - e os
demais recursos tecnológicos utilizados para
a produção e circulação de informações e conhecimentos - podem representar alternativas
que temos para potencializar as possibilidades
de aprendizagem, de construção de saberes e
de nos prepararmos para a realidade que se
Twitter: É uma ferramenta que e se asseme- apresenta.
lha a um blog. As tags (palavras-chave) são
muito utilizadas nessa mídia para enviar, receber e marcar acontecimentos e tendências, em
tempo real. Assim, as atualizações são apresentadas no perfil do usuário e também enviadas aos seguidores deste usuário.

As redes sociais são muito utilizadas na atualidade. O uso dessas redes pode ser significativo em escolas, faculdades, empresas, grupo
de amigos para trocar informações, acessar
sites de notícias, encontrar pessoas. Todas
essas finalidades são úteis, mas podem ser
prejudiciais quando utilizadas de maneira inadequada. Os espaços virtuais oferecem muitas
possibilidades, mas é preciso tomar alguns cuidados para utilizá-los de forma segura e produtiva.

O Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de Lei N° 12.965/14, é a lei que trata
sobre cuidados e segurança necessários na
comunicação e interação via internet e regula
seu uso no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem
usa a rede, e determina diretrizes para a atuação do Estado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho, ora apresentado, teve como objetivo, mostrar que as Tecnologias da Informação e
Comunicação são importantes ferramentas no processo ensino-aprendizagem, uma vez que, no
mundo contemporâneo, e no dia-a-dia da sala de aula, percebemos que os estudantes necessitam de algo além do conteúdo didático, sendo necessário nos prepararmos para interagir com
os estudantes diante dessa nova realidade.
Este trabalho traz uma curta reflexão teórica, para que possamos nos apropriar do avanço
contínuo da Tecnologias da Informação e Comunicação e seu crescente uso em diversas áreas
da sociedade, incluindo a escola, proporcionando novas formas de ensinar e de aprender. E, em
consequência disso, reflete em inúmeros benefícios ao processo de ensino-aprendizagem.
O professor deve se perceber como facilitador do processo de aprendizagem, pois as TIC
estão presentes em nosso cotidiano, estamos vivendo em um mundo em plena evolução. Para
tanto, é necessário que haja investimentos na formação docente para o bom uso dos recursos
tecnológicos. Pois, para Moran (2013, n.p.) “só podemos ensinar até onde conseguimos aprender. E se temos tantas dificuldades em ensinar, entre outras coisas, é porque aprendemos pouco
até agora”.
Dessa maneira, este artigo conseguiu apresentar de forma clara que, as TIC -Tecnologias da
Informação e Comunicação são importantes ferramentas de ensino que, com a mediação do
professor, podem mudar o contexto de uma aula no ambiente escolar ou fora dela, através das
redes sociais e outros meios midiáticos.
Espera-se que este estudo possa favorecer no enriquecimento pedagógico, visto que as TIC
estão presentes em nosso cotidiano e seus aspectos interativos proporcionam grande fascínio
para a maioria de nossos estudantes, favorecendo o interesse para os estudos e, consequentemente, refletindo em maior sucesso em suas aprendizagens.
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AS RELAÇÕES FAMILIARES E
A APRENDIZAGEM: Uma Visão
Psicopedagógica
RESUMO: O trabalho buscou 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 apresentar vários modos de existir numa mesma época, por
Atualmente, as famílias podem ser formadas
mais que a sociedade siga padrões, costumes
após o divórcio dos casais, iniciando uma nova
e valores similares.
estruturação, pois pais com filhos casam-se noDentro das famílias alguns conflitos podem vamente com mães que já tem filhos, construinocorrer, devido às diferenças entre as gera- do outra família, muitas vezes com mais filhos
ções, mas o papel fundamental na vida do su- do novo casal. A criança tem irmãos paternos
jeito é a afetividade, socialização, equilíbrio e e maternos, os pais com filhos de diferentes
preservação do bem estar físico e psicológi- casamentos, precisando conviver com os filhos
co dos integrantes da família, principalmente de seu cônjuge, construindo uma nova família
quanto aos cuidados com crianças e jovens com a estrutura bem diferente da tradicional,
reafirmando as mudanças sociais familiares
(PRADO, 2011).
cada vez mais (PORTELLA E FRANCESCHINI,
As famílias não podem resumir suas histórias 2011).
a um único espaço ou tempo, pois as mudanO importante é que os pais tenham consciças sociais, históricas, políticas e econômicas
variam conforme os anos, influenciando nas ência da necessidade de respeitar todos os fiestruturas familiares. Muitos estudos são rea- lhos, garantindo o direito de espaço dentro da
lizados conforme as peculiaridades de cada nova família construída, permitindo que a criangrupo familiar, como na época medieval que ça sinta-se valorizada, mesmo que seus pais
as famílias concentram seus valores na pre- comecem outra família, parecendo mais felizes
servação da linhagem por meio da procriação, do que eram até o momento. O bom senso
sem apego aos bens materiais ou sentimentais de todos os adultos envolvidos deve garantir
o relacionamento e a segurança das crianças
(DESSE, 2017).
(DESSEN, 2017).
Segundo Prado (2011), a constituição das faPires (2009) afirma que, independente do fimílias seguiu formações diferenciadas ao longo dos séculos, sendo influenciada pela cultura lho ser de sangue ou adotivo, dos pais serem
social de cada época. Apesar das mudanças heterossexuais ou homossexuais, o objetivo de
e características de cada contexto histórico, uma família deve ser o espaço de convivência
as famílias são referenciadas, na maioria das entre adultos e crianças, garantindo o desenvezes, pela estrutura representada pelo pai, a volvimento, afeto e formação, além da harmomãe e os filhos, estando o patriarca direcionan- nia que transforma uma casa em lar.
do as escolhas familiares, mas com culturas
que cultivam a formação matriarcal.
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As formações familiares atuais são diferenciadas quanto à estrutura nuclear e, mesmo que
os caminhos da formação adotem conceitos
incomuns ao matrimônio tradicional, a intenção
na construção de uma família precisa ser baseada em união, respeito, carinho e bom relacionamento entre os integrantes, proporcionando
às crianças proteção e amor (PRADO, 2011).

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, representando a figura materna e paterna, sustentando os filhos e garanA família representa uma base tão relevante tindo as necessidades de todos (PORTELLA E
à sociedade que sua atenção está voltada à FRANCESCHINI, 2011).
Constituição Federativa do Brasil, de 1988. No
capítulo VII, artigo 226, a família é mencionada
Atualmente, muitas avós são os arrimos de
como base social que merece especial prote- família, mas por mais que o pai seja uma figução do Estado (PORTELLA E FRANCESCHINI, ra ausente, a ele ainda é assegurada em lei a
2011).
convivência com seus filhos, sendo obrigado a
dividir as questões financeiras e afetivas com
Sendo assim, o Estado deve garantir condi- a mãe, presente o dever na Constituição Fedeções aos cidadãos para iniciarem a formação ral e no Estatuto da Criança e do Adolescente
familiar gratuita para o casamento civil, ou ga- (PRADO, 2011).
rantir a formação estável de famílias, entendendo que a estrutura familiar possa nascer por
As escolas precisam estar atentas a esta
qualquer um dos pais e seus descendentes, nova realidade, pois muitos livros didáticos ainmesmo que caracterize adoção, inseminação da preservam a estrutura familiar tradicional.
artificial ou relacionamento entre pessoas do O professor, ao trabalhar questões familiares,
mesmo sexo (TASSONI, 2010).
deve abrir espaços para a manifestação das
crianças sobre a constituição de sua família,
Ainda na Constituição Federativa do Brasil, dialogando acerca da importância da família
em seu artigo 5°, existe a asseguração legal em si, sem distinções acerca das formações.
dos direitos iguais a todos, sem que ocorra a A importância da família deve ser trabalhada,
distinção de naturezas, o que remete à segu- principalmente nas salas de aula, quanto à nerança aos casais homossexuais as garantias cessidade de apoio, carinho e proteção social,
de reconhecimento de uma instituição familiar. que garantam o desenvolvimento e formação
No artigo 227 da mesma constituição, essa da criança (MELLO, 2015). “A família é um dos
afirmação pode ser encontrada:
grupos primários e naturais de nossa sociedade, nos quais o ser humano vive e consegue se
É dever da família, da sociedade e do Esta- desenvolver, atrelada ao bom desenvolvimento
do assegurar à criança e ao adolescente, com do sujeito que constituirá uma família posteriorabsoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à mente” (KNOBEL, 2010, p. 19).
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
Portanto, a base da formação infantil é a faliberdade e à convivência familiar e comunitá- mília, responsável por agregar valores e culturia, além de colocá-los a salvo de toda forma ras que farão parte da vida do sujeito, deterde negligência, discriminação, exploração e minando sua personalidade, as características
opressão (BRASIL, 1988, p.148).
éticas e a integridade do cidadão. As relações
estabelecidas nas famílias influenciam na vida
adulta da criança, diferenciando sua postura na
vida escolar e, posteriormente, no profissional.
252

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

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).

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.

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
As crianças precisam vivenciar todas as fada relação com adultos, levando à evolução
das bases biológicas, determinadas pelo his- ses de sua infância, brincando na hora certa
tórico da criança, não devido às circunstâncias e acompanhando os adultos em assuntos pertinentes à sua formação. A autoridade das fa(KNOBEL, 2010).
mílias deve sim existir, mas na medida certa.
Segundo Maturana (2009), os sentimentos, Os pais não podem ausentar-se das responas emoções e os desejos determinam a afeti- sabilidades com os filhos, evitando confrontos
vidade que direciona o indivíduo na tomada de de opinião e imposição do que é possível ou
decisões. A afetividade influenciar no proces- não para a criança, apenas com o propósito de
so de desenvolvimento da aprendizagem, mas suprir sua ausência no cotidiano infantil (OLInão altera as habilidades intelectuais, porém, VEIRA, 2010).
pode acelerar ou retardar o desenvolvimento
Atualmente, os problemas sociais humanos
dos indivíduos, interferindo no funcionamento
estão embasados no relacionamento familiar
das estruturas da inteligência.
sem limites, com crianças fazendo o que deKnobel (2010) afirma que não apenas a in- sejam, desconhecendo a autoridade dos pais
teligência determina o futuro de uma pessoa, e a hierarquia dentro de suas casas, formando
pois a criança pode ter obtido destaque na sujeitos descompromissados com a realidade
vida escolar, mas fracassado na vida adulta, social, desapegados de obrigações, cada vez
agindo sem respeitar a hierarquia em suas ati- mais com prática de ações inconsequentes
vidades profissionais, por exemplo. Conquistar (MACEDO, 2011).
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.
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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.
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).

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
O trabalho coletivo dentro das instituições
a família para que o desenvolvimento infantil de ensino, que conta com um bom relacionaseja uma ação efetivamente contribuinte para mento entre famílias e escolas, é um processo
o aluno.
árduo, demorado, que exige conscientização
e transformação do meio, enfrentando dificulAo enxergar o processo de ensino-aprendi- dades por todos os lados, ou seja, desde a
zagem como uma propriedade que, para ser aceitação da gestão e dos professores em
construída, depende da articulação entre o sa- considerar palpites dos familiares, assim como
ber pessoal e a relação com o meio, a família da vontade dos pais em estar presente nas estorna-se a conexão mais íntima a fim de que colas quando solicitado ou espontaneamente
que a criança aprenda (MACEDO, 2011).
(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 processo e questionam as decisões, desafiando o sistema educaA articulação existente entre desenvolvimento cional (ALMEIDA, 2009).
e aprendizagem valoriza a relação da criança
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
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).
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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.

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).

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).

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
Os maus hábitos (permitidos ou negligencia- a incapacidade trata-se de uma característica
dos pelos pais), como assistir televisão dema- particular, considerando normal ter dificuldasiadamente e falta de descanso também con- des em resolver situações variadas.
tribuem. Há também fatores socioeconômicos
Para Carvalho (2012), a reversão desse pendos quais os pais participam, sem poderem
facilmente modificá-los. Entre eles encontram- samento dos sujeitos depende, portanto, do
-se as más condições de moradia, a falta de envolvimento dos familiares com a escola, de
espaço, as condições de higiene, assim como modo a sinalizar interesse pelo desenvolvimenda alimentação mínima necessária para o cres- to e necessidades dos filhos, motivando as
cimento e desenvolvimento infantil adequado crianças à aquisição do conhecimento e vontade de frequentar a escola.
(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).

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 escolas,
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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).

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 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).

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).

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.

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 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.
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
nas intervenções, momento em que todas as
observações e acompanhamentos na evolução
do sujeito já foram realizados (BOSSA, 2009).
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As orientações às famílias dependem da
consideração sobre as possíveis variações nos
diagnósticos, cabendo ao psicopedagogo informar às famílias as dificuldades de aprendizagem assim como as causas desses problemas,
apontando os significados e a importância de
não tratar a criança como diferente devido a
essas limitações, que podem ser reversíveis. O
psicopedagogo orienta, também, nas atitudes
adequadas que famílias devem assumir, objetivando mudanças positivas no desenvolvimento
da criança, acompanhando os progressos e
identificando as dificuldades maiores que não
são dribladas (CARVALHO, 2012).

que os problemas existem, mas a participação
ativa das pessoas que representam a realidade
da criança pode alterar essa situação, permitindo à criança superar os obstáculos dentro do
processo de ensino-aprendizagem, de maneira
consciente (OLIVEIRA, 2016).

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.

Aos pais, com a intervenção do psicopedagogo, a possibilidade de percepção de que o
filho não é incapaz, mas apresenta dificuldades
de aprendizagem que exigem ajuda e atenção
dos familiares, permitindo a criação de condições de busca pelo conhecimento (CARVALHO, 2012).

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.
O trabalho com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem exige um relacionamento afetivo, perspicaz, paciente e motivador,
auxiliado pelo psicopedagogo, proporcionando
ao professor uma postura que assume atitudes
e responsabilidades, permitindo a aceitação de
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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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JOGOS E BRINCADEIRAS: A
BRINQUEDOTECA SOB A ÓTICA DA
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL

RESUMO: No espaço escolar a brinquedoteca deve ser criada com intuito de enriquecer a aprendizagem dos alunos, resgatar as diversas culturas no entorno do brinquedo, contextualizar
as atividades e proporcionar o desenvolvimento da cognição e o intelecto de cada sujeito.
Considerando o lúdico um recurso fundamental para atuação do psicopedagogo no espaço
escolar este artigo tem por objetivo identificar a importância da brinquedoteca para a atuação
na intervenção e prevenção psicopedagógica na Educação Infantil. Este trabalho se apresenta
como uma pesquisa bibliográfica buscando através de materiais que já se tornaram públicos
elucidar a questão proposta. A pesquisa apontou que sendo a psicopedagogia institucional
uma área do conhecimento pedagógico que estuda o processo de aprendizagem tem no lúdico um recurso capaz de proporcionar diagnósticos e identificação das dificuldades de aprendizagem na tentativa de saná-las ou preveni-las.

Palavras-chave: Brinquedoteca;  Lúdico; Psicopedagogia;  Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

psicopedagogia é uma área do conhecimento que realiza a interlocução
com os campos da saúde e da educação que possui como objetivo de estudo o desenvolvimento dos indivíduos. Além disso, tem o intuito de compreender os padrões evolutivos patológicos e normais do processo de aquisição do conhecimento, considerando a influência social, familiar e escolar no desenvolvimento.
O trabalho do psicopedagogo é realizado através de processo e estratégias que consideram a individualidade de quem aprende, portanto, é uma práxis que está comprometida
com contínua melhoria das condições de aprendizagem. O psicopedagogo institucional atua
no espaço escolar de modo a auxiliar na aquisição do conhecimento dos alunos que possuem dificuldades e limitações e propondo estratégias de prevenção ao fracasso pedagógico.
O psicopedagogo tem no lúdico um recurso pedagógico e educacional extremamente válido,
considerando que proporciona benefícios em inúmeras áreas do desenvolvimento. Portanto, ter
um espaço lúdico é oferecer um ambiente específico para motivar e estimular a criança a aprender
com os brinquedos, jogos e brincadeiras proporcionando o desenvolvimento dos primeiros contextos de pensamentos, raciocínios, linguagens e demonstrando sua maneira de lidar com o mundo.
Ao brincar a criança é capaz de representar o discurso externo e o interiorizar desenvolvendo suas capacidades e construindo seu próprio pensamento. Neste contexto a brinquedoteca assume uma grande responsabilidade, pois é um ambiente que possibilita que a criança vivencie situações do seu dia a dia e a desenvolver e criar sua
personalidade própria, sua atitude e ética diante das outras crianças. Portanto, é essencial que as crianças tenham oportunidades educativas direcionadas para satisfazer suas necessidades de aprendizagem na interação com o outro e na aquisição do conhecimento.
As brinquedotecas se apresentam como soluções que possibilitam não apenas o brincar com
papel de entretenimento livre, mas também, o completo desenvolvimento da criança, portanto,
quando bem utilizado pode trazer grandes benefícios do universo lúdico para o comportamento e
a aprendizagem. Nesta perspectiva o trabalho parte da seguinte questão: A brinquedoteca pode
contribuir para a ação do psicopedagogo na intervenção ou prevenção na Educação Infantil?
A escolha do tema se justifica por considerar que antes de ambiente de lazer e diversão a
brinquedoteca costuma ter um papel principalmente no período da Educação Infantil. Sendo
um espaço de socialização promove a cognição e também a afetividade, diante disso tem-se como um recurso de intervenção do psicopedagogo. Este estudo se torna relevante, pois
permite ampliar as discussões sobre o assunto que ainda se encontra em fase de construção na literatura existente, além de instigar novos estudos e pesquisas na área acadêmica.
O artigo tem como objetivo geral estudar qual a importância da brinquedoteca para a atuação na intervenção e prevenção psicopedagógica na Educação Infantil. Para tanto, possui os seguintes objetivos específicos: Investigar a importância da brinquedoteca e; Estudar a brinquedoteca como ambiente de investigação do psicopedagogo e Compreender
a brinquedoteca enquanto espaço para investigação das dificuldades de aprendizagem.
A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho é de cunho bibliográfico e tem como
foco principal esclarecer ideias e conceitos com dados obtidos por meio de acervos pesquisados, confrontando e discutindo informações entre as várias literaturas publicadas sobre o tema.
A pesquisa foi desenvolvida através de coleta de dados de fontes secundárias, abrangendo a
bibliografia existente a respeito do tema proposto que já se tornaram públicas desde revistas,
jornais, artigos acadêmicos, periódicos, teses, internet, entre outros meios de comunicação.
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BRINQUEDOTECA
A brinquedoteca é um espaço privilegiado,
pois, embora é um cenário onde a criança tem
obrigações e deveres, também proporciona ensinamentos e aprendizados de modo interativo
e alegre. Na brinquedoteca, a criança tem a
oportunidade de se descobrir e também descobrir suas habilidades e capacidades, além
de ser um espaço de cooperação, partilha e
também de competição, cujas ações surgem
naturalmente durante as atividades lúdicas
(FRIEDMAN et al, 1992).
A brinquedoteca é uma área prazerosa onde
os brinquedos, jogos e brincadeiras criam a
magia do ambiente, cujas ações têm como intuito comum a valorização do brincar e o desenvolvimento das atividades lúdicas. A brinquedoteca, seja em um bairro, hospital, escola,
universidade ou clínica, tem seu papel definido para alcançar os fins desejados, portanto,
cada espaço de brinquedoteca possui o perfil
da comunidade ou entidade que a criou (SANTOS, 1997).
Sendo um espaço planejado para motivar a
criança a brincar, a brinquedoteca, proporciona
o acesso a várias atividades com jogos e brincadeiras, e também estimulando a criatividade,
a curiosidade e o desenvolvimento cognitivo
das crianças. A brinquedoteca é uma alteração
de padrões diante da educação e não somente
uma área onde alguns brinquedos são expostos (SANTOS, 1997).

Um dos principais objetivos da brinquedoteca pedagógica é a valorização do brinquedo e
das atividades lúdicas. Além de, desenvolver
hábitos de trabalho e responsabilidade, condiciona para que os alunos brinquem de modo
espontâneo, buscar despertar o interesse por
um modelo de animação cultural que pode estreitar a distância que existe entre as gerações.
Enfim cria espaços de convivência que propicia interações espontâneas e de sem preconceitos, provocando um tipo de relacionamento
que respeita assegura os direitos e respeita as
preferências dos alunos (CUNHA, 1992).
Assim, a brinquedoteca busca trazer a essência humana por meio da emoção, é um espaço criado como meio de priorizar os valores
perdidos para as crianças. Neste sentido Rosa,
Kravchychyn e Vieira (2010) gizam que:
A brinquedoteca constitui-se em um ambiente físico
dotado com brinquedos variados com finalidade de
possibilitar à criança interações por meio do brinquedo
e perpetuação de uma cultura lúdica. [...] chama a atenção de que a brinquedoteca não pode ser confundida
com uma sala de aula, a brinquedoteca deve ser construída com um objetivo claro e com uma finalidade específica (ROSA; KRAVCHYCHYN; VIEIRA, 2010, p. 16)

As brinquedotecas surgiram na década de
1930 com o objetivo de criar um projeto em
que brinquedos eram emprestados como um
recurso comunitário. Foi somente na década
de 1960 que a ideia passou a ser melhor desenvolvida e expandida para que a aprendizaA brinquedoteca é um meio de fazer uso do gem ocorresse através dos aspectos lúdicos
lúdico como recurso de aprendizagem e, faz (MELLO; VALLE, 2010).
uso de espaços que também propiciam isso,
No Brasil, a ideia chegou no início da década
com formas, cores, objetos e desenhos que,
quando entram em contato, as crianças, os jo- de 1970, com a inauguração da Associação de
vens, ou adultos possam soltar a criatividade, Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) de São
a imaginação e se sentirem livres para expres- Paulo, com exposição de brinquedos e brincasar os sentimentos e anseios. A brinquedoteca, deiras pedagógicas com intuito de divulgar aos
segundo, Rosa, Kravchychyn e Vieira (2010, p. pais e profissionais as ações e as novidades
15-16), surge como um meio alternativo ao voltadas para os brinquedos. A princípio denobrincar, pois “brinquedoteca é um espaço pre- minado de Ludoteca (MELLO; VALLE, 2010):
parado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade
de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico”.
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A primeira brinquedoteca apareceu nos Estados Unidos em 1934, mas foi a partir de 1963 que as brinquedotecas foram surgindo em países como a África
do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, China,
Estados Unidos, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Itália,
Japão, Noruega, Portugal, Irlanda, Suécia, Suíça. No
Brasil, a primeira brinquedoteca surgiu em São Paulo,
em 1973. As brinquedotecas estão inseridas em espaços como escolas, centros comunitários, creches,
hospitais, universidades, clínicas psicológicas, dentre
outros, contudo é a filosofia da instituição e o público
alvo que determinarão seus objetivos (MELLO; VALLE,
2010, p. 518).

Somente após a década de 1980 os brinquedos
passaram a ser reconhecidos como recursos eficazes para o processo de aprendizagem. A ideia
de brinquedoteca se tornou realidade no país em
1981, período também em que inúmeros segmentos sociais apresentaram interesse por esse novo
método de trabalhar com as crianças (CUNHA,
1992).

[...] ser um meio de descobrir e construir conhecimentos sobre o mundo. [...] a brinquedoteca incentiva a
autonomia e desenvolve a capacidade crítica e de escolha da criança, além de promover o trabalho em equipe,
a socialização, o desenvolvimento infantil, a comunicação, a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento
de atividades lúdicas (ROSA; KRAVCHYCHYN; VIEIRA,
2010, p. 16).

No contexto da Educação infantil as brinquedotecas têm como objetivo proporcionar atividades lúdicas, desenvolver a cooperação, proporcionar um cenário para jogos brincadeiras
espontâneas, além de transpassar para pais
e educadores a importância do brincar para a
produção do conhecimento e desenvolvimento
infantil. Além disso, segundo Cunha (2010) a
brinquedoteca se constitui em uma área ímpar,
sendo valorizada pelos professores e gestores
como um local integrador e rico em aprendizagem para todos os envolvidos.

A BRINQUEDOTECA NO ESPAÇO
As brinquedotecas se assemelham a um espaço
de biblioteca, porém são compostas por jogos e
ESCOLAR
brinquedos. Neste espaço, de acordo com Cunha
et al (2010) a formação ocorre livre de exigências,
As brincadeiras são recursos essenciais
tensões ou expectativas para que seja possível
trabalhar em termos de necessidades reais e não quando se trata do lúdico no espaço escode mecanismos de defesa e adaptação (CUNHA, lar, pois trazem os alunos para uma diferente
visão de mundo, facilitando a independência
2010).
e a criatividade, estimulando a imaginação e
A brinquedoteca é um ambiente preparado para o modo com que as crianças se expressam.
proporcionar e estimular o brincar para as crian- Além disso, estas atividades proporcionam enças, possibilitando o acesso a uma gama de brinsinamentos quanto as regras e o convívio soquedos em um cenário lúdico. Portanto, brinquedoteca pode ser definida como um espaço que cial (CUNHA, 2010).
dentro ou fora da escola se destina a brincadeiras,
As brincadeiras permitem construir novos
equipada com jogos, brinquedos e pessoas especializadas, no caso da escola, sob orientação de meios de ação e modos inéditos de arranjar
um professor. Ou seja, é um ambiente com suas os objetos e elementos existentes no ambiente.
próprias regras e condições de ser considerado Os recursos manipulados no brincar são de uticomo tal (ROSA; KRAVCHYCHYN; VIEIRA, 2010).
lizados de modo simbólico como um substituA brinquedoteca pode assumir diferentes for- to para outros, através de imitação, expressão
mas, pois possui flexibilidade no seu conceito. En- e verbalização que ocorrem no espaço que a
tretanto, embora o desejo pelo brincar seja espon- criança brinca (SANTOS, 1997).
tâneo, as brinquedotecas canalizam seus esforços
na promoção do desenvolvimento da personalidaPartindo da necessidade do brincar, a brinde das crianças por meio de atividades recreati- quedoteca surge como um meio alternativo,
vas, convertendo uma atividade prazerosa em um
sendo um espaço preparado para estimular a
importante recurso de aprendizagem, sendo uma
ferramenta eficaz para a educação e desenvolvi- criança a brincar, proporcionando o acesso a
mento (CUNHA, 2010). Portanto, no espaço peda- uma gama de brinquedos, dentro de um cenágógico a brinquedoteca, segundo Rosa, Kravchy- rio lúdico. Diante disso, Rosa, Kravchychyn e
chyn e Vieira (2010) tem como papel específico: Vieira (2010) acrescentam que:
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A brinquedoteca constitui-se em um ambiente físico
dotado com brinquedos variados com finalidade de
possibilitar à criança interações por meio do brinquedo
e perpetuação de uma cultura lúdica. [...] a brinquedoteca não pode ser confundida com uma sala de aula,
a brinquedoteca deve ser construída com um objetivo
claro e com uma finalidade específica (ROSA; KRAVCHYCHYN; VIEIRA, 2010, p. 16).

Sobre este fim específico ou papel da brinquedoteca, cabe considerar que é uma maneira de descobrimentos e construção de conhecimentos sobre o mundo. A brinquedoteca
motiva a autonomia e proporciona o desenvolvimento da capacidade crítica e de escolhas
das crianças, além disso, promove a socialização, o trabalho em grupo, o desenvolvimento, a
criatividade, a comunicação, a criatividade por
meio de atividades lúdicas (CUNHA, 2010).
No espaço escolar as brinquedotecas devem
propiciar momentos de aprendizagem e interação, proporcionando o desenvolvimento das

capacidades cognitivas, sociais e afetivas. Se
constituindo em um cenário onde a arte, a liberdade, a sensibilidade, a vontade, o prazer
pelo brincar, o respeito e a cultura esteja presente (VECTORES; KISHIMOTO, 2001).
As crianças da Educação Infantil são experientes nestas atividades, visto que possuem
grande capacidade de semear fantasias e dar
vida a elementos e objetos inanimados no espaço em circunda. A criança faz uso desta
ferramenta para reduzir as frustrações vividas
no cotidiano, pois o brincar e o faz de conta responde pela satisfação de seus desejos,
uma vez que se deparam frequentemente com
regras que impossibilitam a concretização
de suas vontades (VECTORES; KISHIMOTO,
2001). Neste contexto Cunha (1997) aponta
que as brinquedotecas escolares devem contemplar os seguintes objetivos, conforme ilustrado no quadro 1.

QUADRO 1 – OBJETIVOS DA BRINQUEDOTECA ESCOLAR
BRINQUEDOTECA

DESCRIÇÃO
PROPORCIONAR UM ESPAÇO ADEQUADO PARA
QUE A CRIANÇA POSSA BRINCAR SEM COBRANÇAS
E DE MODO SOSSEGADO;
ESTIMULAR A CAPACIDADE DE ATENÇÃO E
CONCENTRAÇÃO;
FAVORECER O EQUILÍBRIO DAS EMOÇÕES
DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES
AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE,
SOCIABILIDADE E DA CRIATIVIDADE;
PROPORCIONAR O ACESSO A UM MAIOR NÚMERO
DE BRINQUEDOS, DESCOBERTAS E EXPERIÊNCIAS;
OBJETIVOS NO ESPAÇO ESCOLAR MOTIVAR A VALORIZAÇÃO DO BRINQUEDO COMO
MEIO DE DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, SOCIAL
E EMOCIONAL;
FORTALECER O RELACIONAMENTO ENTRE O
ALUNO E O PROFESSOR;
CULTIVAR A SENSIBILIDADE E VALORIZAR A
AFETIVIDADE.
ESTIMULAR A RELAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS
ESTIMULAR A RELAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E
SEUS FAMILIARES
PROPORCIONAR BRINCADEIRAS LIVRES, SEM
INTERFERÊNCIA DO ADULTO, ETC.
FONTE: CUNHA (1997).
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Deste modo acrescentando também os livros
literários neste espaço, tem a oportunidade de
inserção das crianças no universo da leitura
e dos contos de fadas. A brinquedoteca, de
acordo com Wanderlind et al (2006) sendo um
espaço propício “para estimular a criatividade,
é preparada de forma que seus espaços incentivem a brincadeira de faz-de-conta, a dramatização, a construção, a solução de problemas,
a socialização e o desejo de inventar”.

Na escola a brinquedoteca surge com o objetivo de retomar a importância do lúdico para
criança, pois os brinquedos, os jogos e as
brincadeiras são melhores meios de ensinar a
criança na Educação Infantil, inserindo os conteúdos eficazes e necessários para o desenvolvimento da cognição dos alunos através de
momentos prazerosos. Portanto, segundo Sousa e Damasceno (2012) mesmo brincando de
forma livre, os alunos brincam com objetivos
intrínsecos, pois aprendem a construir conhePortanto, sendo o brincar a expressão da cimentos, mesmo sem perceber.
criatividade e da possibilidade da criança criar
um mundo através de seus gestos espontâneO LÚDICO NA BRINQUEDOTECA
os, na brinquedoteca escolar este brincar tem
CONTRIBUINDO PARA A
lugar e espaço para acontecer, tanto no subjeAPROPRIAÇÃO MOTORA E PARA A
tivo, como também na realidade compartilhaFORMAÇÃO DA CRIANÇA
da. “Um brincar que se propõe criativo, pois o
entrelaçamento com o ambiente faz com que
Jogos e brincadeiras devem ser vistos como
o indivíduo possa criar e transformar, colocar
um
laboratório em que as crianças experimenalgo de seu no mundo compartilhado” (JURDI;
tam novas maneiras de agir, de pensar e de
AMIRALIAN, 2013, p. 281).
sentir, ou seja, com o lúdico a criança busca
As brinquedotecas escolares devem propor- adaptação de modo ativo a realidade onde
cionar momentos e situações de aprendiza- está inserida e emite juízos de valor nesse
gem e interação, assim como desenvolver o meio, inclusive sobre o que considera passípsicológico da criança por meio da fantasia, vel de melhora. Portanto, brincando a criança
do imaginário e do faz de conta. As brinquedo- constrói o espaço onde deseja constituir a vida
tecas em espaços de Educação Infantil têm o adulta (BEMVENUTI et al, 2013).
intuito de suprir e preencher as necessidades
Diante deste contexto é possível considerar
de materiais em relação do desenvolvimento
do ensino e aprendizagem (SOUSA; DAMAS- a extrema relevância da ludicidade no espaço
escolar, principalmente dentro da sala de aula,
CENO, 2012).
nas mais diversas áreas do conhecimento perAs brinquedotecas escolares também pos- mitindo que a criança ressignifique seu contexsuem função social de integrar os pais, as to vivido. O espaço escolar ainda não inclui a
crianças e a comunidade assim como possibi- ludicidade em seu planejamento deixando por
litar a educação também aos pais dos alunos. conta do professor esta escolha (RAU, 2012).
Pois, ao observar as brincadeiras os pais pasIncluir brinquedos e jogos nas práticas pedasam a conhecer melhor seus filhos e a fazer
gógicas
é evidenciar que a ludicidade possibiescolhas de brinquedos que são adequados
lita que a realidade seja recriada, experimen(SOUSA; DAMASCENO, 2012).
tada, reformulada e revista no sentido de uma
A brinquedoteca escolar no contexto da Edu- interação social emotiva. O lúdico cria condicação Infantil é um espaço destinado como su- ções favoráveis a novas concepções e novos
porte pedagógico ao professor, tendo em vista princípios moldados e construídos de modo
que é dotado de jogos e brinquedos específi- prazeroso. Cabe então a toda comunidade escos para estimular a motricidade e o grafismo. colar visualizar no brincar o trajeto espontâneo
É um apoio ao professor para o desenvolver e natural de desenvolvimento humano em sua
o raciocínio matemático, a leitura, a alfabetiza- totalidade (BEMVENUTI et al. ,2013).
ção, a escrita, noções, conceitos de mundo,
socialização, integração além de proporcionar o conhecimento de mundo gerais e físicos
(SOUSA; DAMASCENO, 2012).
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As brincadeiras são o eixo sobre o qual se
desenvolve o espírito construtivo, a sistematização, a imaginação, a interação social, possibilitando o desenvolvimento da ciência, do trabalho e da arte. Por meio do lúdico é possível
constatar que a aprendizagem é ativa e dinâmica, em um processo contínuo, é uma experiência social com capacidade de conexão entre
o indivíduo, sua cultura e toda amplitude que
comporta o meio social (RAU, 2012).
Os jogos e as brincadeiras preparam a alfabetização bem como toda a relação com o
mundo exterior e a aprendizagem intelectual.
Contudo, a ludicidade na educação é uma ferramenta constituída por movimentos, é um material insubstituível para evidenciar percepções
e desenvolver métodos de atenção. Além de
pôr em jogo aspectos da inteligência infantil,
realizando o desejo da criança de encontrar na
escola um ambiente prazeroso recreativo que
possibilita interação, sorrisos e ao mesmo tempo aprendizados (BEMVENUTI et al., 2013).
Para a criança no início da prática pedagógica a escrita é algo complexo, ao contrário o
lúdico é uma atuação ativa cuja estrutura contribui na apropriação motora fundamental para
a escrita. As atividades integradoras da criança
na Educação Infantil devem promover a leitura
e a escrita simultaneamente, pois a ludicidade no espaço escolar permite desenvolver na
criança a linguagem, a inteligência a motricidade e a atenção (BEMVENUTI et al, 2013):

Entretanto, é após o início da “criança na escola, em muitos casos, que se dá o confronto
entre a oralidade e a escrita. É na escola que
ela aprende a diferenciar a sonoridade do que
se diz da palavra que se escreve, e que não
pode escrever como se diz” (BEMVENUTI et al,
2012, p. 75).
O jogo imaginário pode ser utilizado para facilitar o aprendizado tanto na oralidade como
na escrita, no entanto é necessário que haja
um paralelo entre a atividade lúdica e a atividade linguística. Ao ensinar a escrita e a leitura é
necessário levar em consideração a estrutura
do lúdico e a estrutura da língua. “Qualquer
linguagem estabelece, requer, pressupõe e determina: os signos com que se define, o código
com que se articula, o canal com que alternam
emissores e receptores e o contexto em que
estabelece suas mensagens” (BEMVENUTI et
al 2012, p. 88).
A ludicidade na prática pedagógica serve
para distração, entretenimento, educação, recreação e relaxamento. O lúdico apresenta um
paradoxo constante entre a diversão, a responsabilidade, a alegria e a seriedade acompanhada de momentos prazerosos, divertidos e
apaixonantes. Entretanto o lúdico envolve toda
a vida da criança, é um método de aprendizagem com espontaneidade que exercita hábitos físicos, intelectuais, morais e sociais (RAU,
2012).

Assim conforme ocorre o crescimento da
criança seu organismo responde as diferentes
maneiras e utiliza de distintos exercícios lúdicos, assim sendo a ludicidade evolui conforme
o desenvolvimento da criança e se adapta a
novos períodos de seu desenvolvimento. “[...]
o jogo enquanto interrupção do cotidiano pode
contribuir e muito para repensarmos e ampliarAs atividades lúdicas são tudo quanto entre- mos a significação do próprio cotidiano” (BEMtém e envolve a participação ativa. As crianças VENUTI et al., 2013, p.102).
que apresentam dificuldades na fala são também as crianças que pouco brincam, pois a
O jogo evolui com a criança até a idade adulrelação entre o brincar e a linguagem é estrita. ta e permanece até a chegada da velhice. ConO espaço escolar deve aproveitar as ativida- tudo podemos considerar que a capacidade
des com brinquedos e jogos para o desenvol- lúdica se desenvolve articulando as estruturas
vimento emocional, físico, social e mental das psicológicas através das experiências sociais
crianças.
que adquiridas pela criança (BEMVENUTI et al.,
2013). O corpo é protagonista das atividades
lúdicas, o corpo brinca, constrói e se relaciona
em múltiplas formas com o espaço físico:

[...] a criança da educação Infantil é também um aluno e, por vezes, o excesso de pedagogização/escolarização nas atividades propostas interfere em potencialidades que devem ser estimuladas, mas que somente
serão conseguidas se houver espaço para suas decisões e atos de criação (BEMVENUTI et al, 2013, p. 62).
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Nessa abordagem, o corpo não é meio, canal ou
instrumento, mas protagonista dos jogos e das brincadeiras. Aquilo que sabemos, conhecemos, sentimos,
entendemos e construímos em nossos corpos nos leva
a estabelecer ou não múltiplas relações com o espaço
e as vivências lúdicas existentes em nossa sociedade.
(BEMVENUTI et al 2013, p. 88).

O processo de desenvolvimento infantil e a
ludicidade estão relacionados a diferentes tempos e espaços, marcados pela contínua cultura
das gerações, pois a criança se situa em ambiente estruturado através de conceitos, valores, atividades e significados construídos por
pessoas que ali vivem. Contudo, incorporam
experiências por meio de relações existentes
entre o espaço e a criança. “Há uma ação psicofísica na consecução dos objetivos: no ato
de brincar, a criança propõe-se a fazer algo e
procura cumprir sua proposição” (CÓRIA-SABINI; LUCENA, 2012, p.10).
“As relações entre jogo e educação, jogo e
cultura, jogo e sociedade, jogo e processos de
desenvolvimento da criança, jogo e vida são
tecidas juntas” (MARINHO et al., 2007, p. 95).
Assim entende que as atividades lúdicas possuem presença constante no cenário infantil e
é por meio desta ferramenta que as crianças
irão desenvolver o psíquico, o motor e o social
em sua totalidade.

acolher a brincadeira e assumir personagens
nas atividades infantis, traz elementos que enriquecem seu imaginário além de favorecerem a
qualidade da aprendizagem.
Na brinquedoteca o aluno aprende de forma
prazerosa e em meio as regras e cumprimento
de deveres que vem junto das mesmas. Assim,
de acordo com Friedmann (1998) a criança se
descobre e traz a tona suas habilidades e capacidades específicas com liberdade de interação e cooperação. A liberdade que a criança
da Educação Infantil possui dentro da brinquedoteca oportuniza a expressão, a criação e a
curiosidade permitindo que o professor que
acompanha tenha uma maior interação com a
criança. Deste modo, as crianças começam a
entender que não estão sozinhas e começam
a perceber o outro, assim aprende a respeitar,
a trabalhar em equipe, a se impor, a raciocinar para tomar decisões, a refletir sobre suas
ações, etc. (MUNIZ, 2000).

Portanto, a partir do relacionamento estabelecido com este espaço possibilita a apropriação
de aprendizagens, a efetivação do conhecimento, o estímulo da imaginação, o desenvolvimento do raciocínio, favorecendo também
uma compreensão melhor da realidade ao seu
redor. Portanto é essencial que a brinquedoteca utilizada para fins pedagógicos coloque
o direito do brincar sob os mesmos conceitos
Deste a presença da brinquedoteca na ins- e princípios que alicerçam a ideia de que as
tituição de ensino supri as necessidades edu- crianças são seres de direitos (CUNHA, 2007).
cativas e incentiva os professores e demais
profissionais a desenvolver atividades lúdicas
Isso, por que é papel da escola, como insticom recursos de jogos e brincadeiras, utiliza- tuição ou agente social, resgatar o brincar, as
dos para a construir o conhecimento das crian- brincadeiras e o prazer pelo lúdico em um esças. Além disso, a brinquedoteca vem a propi- paço que proporcione a criatividade e a posciar estratégias e meios para que as crianças sibilidade de escolha. Deste modo, segundo
possam experimentar o exercício da infância, Cunha (2007) a brinquedoteca no espaço eso que apresenta a necessidade de modelos colar é um ambiente lúdico que permite o demenos estreitos que os vigoram atualmente senvolvimento da criança como ser global.
(CUNHA, 2007).
Diante disso, a brinquedoteca surge como
espaço que pode proporcionar uma ampliação
dos modelos pedagógicos tradicionais, abrindo um leque de possibilidades para que os alunos vivam plenamente a infância e as experiências lúdicas, ao mesmo tempo experimentando
aprendizagens significativas. Assim, segundo
Cunha (2007) os benefícios que a brinquedoteca pode proporcionar ao desenvolvimento infantil e a educação são imensos visto que ao
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Deste modo, os aspectos individuais, os
inúmeros níveis do contexto no âmbito de um
período cronológico em que ocorre o processo definem os modos de interação do meio
com a criança. Por último, porém não menos
importante o Macrossistema que corresponde
A brinquedoteca psicopedagógica é um am- aos aspectos políticos, culturais e sociais mais
biente de investigação dos comportamentos amplos que a criança está incluída (BRONinadequados da criança e das dificuldades de FENBRENNER, 1996).
aprendizagem. O diagnóstico e a intervenção
do psicopedagogo neste caso, se dá por meio
A criança, da Educação Infantil, é capaz de
da perspectiva das atividades lúdicas, ou seja modificar o meio em que vive, assim como
pelo brincar. Através dos brinquedos, jogos e também o ambiente em sua volta possui forbrincadeiras é possível observar o mundo in- te influência sobre os movimentos diários da
terior da criança e os instrumentos que usa mesma. Deste modo, as relações proximais se
nas áreas de desenvolvimento, aprendizagem, tornam mais difíceis e rígidas quando entram
adaptação e socialização ao espaço em que em desequilíbrio o Macrossistema e o Ecosvive.
sistema. Assim, estabilização do sistema mais
amplo condiciona segurança para a relação da
O direito de brincar da criança está ampa- criança com seu contexto de vida e consigo
rado pela legislação e por documentos legais mesma (GALLO; ALENCAR, 2012).
que norteiam a educação. Logo, entende-se
o lúdico como prioridade e direito da criança,
A dificuldade no aprendizado normalmente
dever da família, da sociedade e do Estado. está associada a um leque de obstáculos e limiA brincadeira, além de ser um meio de entre- tações que a criança enfrenta no nível pessoal,
tenimento é um recurso capaz de enriquecer social e em relação a adaptação pedagógica.
o desenvolvimento intelectual da criança (AZE- Muitas vezes, tal integração se torna compleVEDO, 2004).
xa, pela vigência de uma ótica de mundo que
exclui conforme os resultados produzidos pela
As atividades contribuem para o progresso criança, o déficit apresentado e com a classe
na aprendizagem, na afetividade e na socializa- social (GALLO; ALENCAR, 2012).
ção, pois as crianças elaboram seus conflitos,
por meio do brincar, o que condiciona maior
Infelizmente, este conceito interfere na reliberdade e segurança em todos os contextos presentação possui sobre o seu eu, pois o
da vida. Embora, a criança é influenciada por autoconceito é essencial para o processo de
aspectos internos e externos de personalidade, aprendizagem. Se sentir capaz é importante
cujos dizem respeito ao cenário político, socio- para que o educando acredite na própria capacultural, econômico, comunitário, escolar e fa- cidade diante dos desafios que a vida escolar
miliar. Cabe destacar a importância da família propõe. Neste contexto, a brinquedoteca é uticomo o primeiro núcleo de desenvolvimento in- lizada como um ambiente preventivo de dificulfantil, onde é construído a linguagem e transmi- dades ou problemas pedagógicos, estendendo
tidos os valores e regras para a vida (GALANO, as orientações aos professores e a família con2006).
fiantes de que a questões escolares não pode
ser entendida fora do círculo família e escola e
Neste sentido, a criança participa de um sis- da qualidade de seus relacionamentos (AZEtema de relações próximas e duradouras como VEDO, 2004).
os amigos, a escola e a família, são denominados de processos proximais, constituindo o Microssistema, que ao interagir com dois ou mais
meios, como a relação escola-família-criança,
forma o Mesossistema. Já o Ecossistema confere a fatos que ocorrem no espaço e que causam influência na criança (BRONFENBRENNER, 1996).

BRINQUEDOTECA
PSICOPEDAGÓGICA: UM ESPAÇO DE
INVESTIGAÇÃO AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
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Ao associar os fatos e dados apresentados
pelos vários contextos onde a criança convive o psicopedagogo, consegue apresentar a
ressonância das vivências nesses cenários, na
dinâmica interna e no comportamento apresentado. Entretanto, pode ser que a família possua
uma organização pouco saudável, refletindo
seus hábitos no ambiente escolar. Em contrapartida, a ausência de acompanhamento,
atenção e de limites em casa, possivelmente
se desdobra em intolerância e desobediência
no espaço escolar (VECTORE; KISHIMOTO,
2001).

A criança traz para o brincar objetos e fenômenos que advém da realidade externa, os utilizando a serviço de alguma amostra que deriva da realidade pessoal ou interna. Ao brincar,
a criança expõe uma amostra do potencial imaginário e vive com esta amostragem escolhido
de fragmentos trazidos da realidade externa. A
criança, enquanto brinca, manipula acontecimentos externos com sentimentos e significados imaginários (WINNICOTT, 1975).
O brincar se inaugura na infância e é neste
período que promove a realização dos acontecimentos significativos para a criança na busca
pelos seu eu. As atividades lúdicas proporcionam à criança um diálogo e um confronto da
realidade externa com a realidade interna criando um cenário próprio para o brincar, cujo a
leva ao encontro com seu eu e a constituição
de sua subjetividade (WINNICOTT, 1975).

Diante disso, a avaliação do psicopedagogo
na brinquedoteca tem como objetivo a compreensão do funcionamento dos sistemas criança,
escola e família para conhecer o motivo das dificuldades de aprendizagem e quais os meios
possíveis para resolver estas questões. O diagnóstico é um modo de contextualizar a queixa
pedagógica nas características ambientais que
O lúdico é o modo de comunicação da crianlevam ao baixo desempenho do aluno (VECTO- ça com seu meio desde a mais tenra idade,
RE; KISHIMOTO, 2001).
principalmente no período da Educação Infantil, visto que o brincar auxilia a criança na suA brinquedoteca é um ambiente reservado peração de suas necessidades mais primárias
para as atividades lúdicas, onde os brinque- e imediatas. Além disso, o brinquedo funciona
dos e jogos mantidos tendem a facilitar a ex- como uma atenção as necessidades que não
pressão da criança através do brincar livre ou se realizam de imediato para criança, portanto,
com atividades propostas. Deste modo, este o brincar possui um papel fundamental no deespaço representa a preservação do direito de senvolvimento infantil, pois é por este recurso
brincar e da espontânea iniciativa da criança que a criança elabora e explora a sua estadia
na busca pelo bem-estar pessoal através do no mundo, dialogando o seu modo com a rebrinquedo ou da brincadeira (VECTORE; KISHI- alidade concreta e com o outro (VYGOTSKY,
MOTO, 2001).
1994).
O processo de aprendizagem vai muito além
de acúmulos de informações, pois são recursos que direcionam a maneira de agir e de viver
de seus protagonistas. Portanto, a abordagem
psicopedagógica busca descobrir meios para
diagnosticar e conduzir uma aprendizagem
eficiente e de qualidade na Educação Infantil,
tendo no brincar uma ponte da criança com a
realidade (WINNICOTT, 1975).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que os valores que envolvem a sociedade estão margeados nos relacionamentos
humanos, cujos estão as influências das culturas dos grupos existentes e suas contribuições ao
comportamento humano, não descartando que os valores morais e éticos são reafirmados no
convívio em grupo. Neste tocante a proposta da brinquedoteca enquanto recurso da psicopedagogia se alicerça observando a contribuição do lúdico na aquisição do conhecimento.
A criança, ao brincar está em processo constante de construção de significados, com intuito
de compreender o mundo através de suas representações. Sendo assim, é preciso tornar o brincar na brinquedoteca como uma prática intencional, pois este recurso possibilita que a criança
construa suas referências cognitivas, enriquecendo sua personalidade, além de ser uma ferramenta Psicopedagógica que leva o profissional à condição de avaliador, estimulador e mediador
do processo de aprendizagem.
A brinquedoteca, enquanto espaço de aprendizagem se alicerça nos pressupostos que propiciam a aquisição do conhecimento, portanto, antes de um cenário favorável a cognição se
constitui em um cenário facilitador para a efetividade, neste contexto tem-se a intervenção do
psicopedagogo como ferramenta de vinculação entre aprendente e profissional. Deste modo se
transforma em um processo de confiabilidade, dispondo de anseios e valores que só pode ser
reconhecido em uma esfera acolhedora.
Portanto, conclui-se que a brinquedoteca é um espaço facilitador da intervenção e prevenção
psicopedagógica, na medida em que estimula e promove o lúdico de maneira que a sensação
prazerosa e descontraída contribua para o diagnóstico e possível cura. Além disso, é capaz de
proporcionar novos meios e estratégias que contribuem significativamente para avançar com o
trabalho educativo e psicopedagógico.
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O SURDO NA HISTÓRIA

RESUMO: A língua de sinais é a língua usada pela maioria dos Surdos, na vida diária. É a principal força que une a comunidade Surda, o símbolo de identificação entre seus membros. Esse
símbolos são formas de interagir entre eles e o mundo a sua volta, e através deles eles se
expressam, fazem teatro com uma fineza de detalhes que emociona de ver. É comum que se
pense que a língua de sinais é universal, fácil de aprender e que permite a comunicação entre
povos diferentes. Porém nem sempre foi assim, elas trazia muitas características regionais entre outras especificidades. É verdade, como afirma Markowicz (1980), que um viajante surdo
tem mais facilidade em entender e em se fazer entender no país que está visitando que um
viajante ouvinte.Por meio do uso de pantomima, surdos de países diferentes são capazes de
se comunicar melhor que pessoas ouvintes que falam diferentes línguas orais.Cada país tem
sua língua de sinais, como tem sua língua na modalidade oral. As línguas de sinais são línguas
naturais, ou seja, nasceram “naturalmente” nas comunidades Surdas. Uma vez que não se
pode falar em comunidade universal, tampouco está correto falar em língua universal. Outro
aspecto a considerar é a relação estreita que existe entre língua e cultura. As línguas de sinais
refletem a cultura dos diferentes países onde são usadas, e esse é mais um argumento contra
a ideia de uma língua de sinais universal. Através desse contexto iremos esclarecer fatos históricos que transcorrem traves do mundo dos deficientes auditivos.

Palavras-chave: História, Surdo; Deficiência Auditiva.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa busca trazer uma explanação em relação ao mundo dos deficientes auditivos, entender que nem sempre eles são mudos por alguma problema com as cordas
vocais, e sim que devido não ter havido estímulos auditivos eles não desenvolveram a
fala, saber que eles sabem se “virar” sozinhos e com mais autonomia que nos ouvintes, compreender que eles sofrem e que já sofreram muito durante muitos anos de suas vidas, dentro do
contexto histórico.
Compreender que durante anos eles eram considerados como deficientes independente deles
serem surdos ou deficientes auditivos, entender que existe diferença entre os dois, saber que
nem sempre colocar um implante mudará a vida deles e que muitas das vezes em vez que ajudar estaremos acabando com a vida deles dentro da vida que eles passaram acreditando ser
perfeita para atender as necessidades deles.
Compreender o que aconteceu com essas pessoas desde o início faz que com que mudemos
nossos olhares para com eles, faz com que nós busquemos auxiliar no desenvolvimento pleno
deles no contexto escola e social. Buscar caminhos que minimize seus sofrimentos e dificuldades elaborando meios que os insere de fato na sociedade e que possibilite desenvolvê-los mais
e mais quanto aos cidadãos de direitos.
Este trabalho confirma resultados de outros autores ao deixar claro que a comunicação de
muitos familiares com as crianças surdas ainda é deficitária, o que pode ser justificado principalmente pela dificuldade em aprenderem a LIBRAS. Muitas vezes isso se deve à não aceitação da
surdez, o que faz com que os pais não incentivam ou até mesmo proíbam a utilização de LIBRAS
pelos seus filhos. Outro fator seria o fato de muitos pais também não percebem a necessidade
em LIBRAS para o enriquecimento do vocabulário e otimização da comunicação com seus filhos, e aqueles que percebem e procuram aprendê-la esbarram na sua própria dificuldade.
LIBRAS é uma língua complexa, que tem uma estrutura gramatical própria, bem diferente da
estrutura gramatical da língua portuguesa, além disso, os sinais são muitos e parecidos. Isto
tudo acaba dificultando e desanimando os pais e outros ouvintes que se interessam por aprender LIBRAS.
Para o aluno surdo ser realmente incluído na classe com alunos ouvintes, ele necessitará do
domínio da língua oral, e só pode ocorrer a partir do desenvolvimento da língua de sinais, pois
sem isso, o aluno surdo não conseguirá interagir com a aula, professor e alunos ouvintes, e podendo se isolar socialmente pela dificuldade em se comunicar (THOMA, 1998).
Visando responder os objetivos propostos, nos processos educacionais de crianças surdas e
ouvintes que compartilhavam de um mesmo meio escolar, foram percebidas idéias defendidas
por Vygotsky, que refutam a teoria de que crianças com alguma deficiência ou cujo desenvolvimento foi impedido por um “defeito” não possam ter oportunidades semelhantes às de outros
indivíduos.
Na verdade, esta criança não é uma criança menos desenvolvida do que seus pares, mas uma
criança que se desenvolve de modo diferente (VYGOTSKY, 1993) percebe que os problemas de
grande parte dos sujeitos ditos com deficiência não são de cunho biológico, mas social. Assim,
também, a natureza dos processos compensatórios para o desenvolvimento desta criança deve
ser social e não biológica.
A tarefa da educação consistiria em garantir o envolvimento da criança surda com a vida, possibilitando-lhe compensações para a sua surdez, ou seja, alterando o enlace social com a vida
por alguma outra via. Este é o olhar prospectivo de Vygotsky que nos leva a olhar não o “menos”
da surdez, mas o “mais” da compensação, aquilo que pode ser feito. Segundo Solé (2006), a
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percepção de que se pode aprender é requisito da aprendizagem, mas se o professor não dá
meios para o aluno, nega que ele construa seu conhecimento de maneira adequada.
Não houve, pelo menos no observado, qualquer maneira diferente de os professores terem
acesso ao aluno na questão de ensino e aprendizagem. Os professores permaneciam dando
aula normalmente, como se ninguém que precisasse de uma atenção especial tivesse ali na
sala, e esporadicamente iam de encontro com o aluno e lhe perguntavam se tinha alguma dúvida. Dessa maneira como pode, o professor, instigar o aluno, causar ansiedade, gerar dúvida,
provocá-lo (ROSA, 2007).
O professor deveria ter um olhar mais atento ao aluno surdo, observar se a criança apresenta
dificuldade na pronúncia de palavras, preguiça ou desânimo, bem como a escola, também deve
ter seu papel executado, como por exemplo, ter o atendimento educacional especializado, o
qual, não foi visto em nenhum momento na escola onde o estágio foi realizado (BRASIL, 2005/
2007).
É fato que os órgãos governamentais legitimam o compromisso com a inclusão social, mas
não dispõem de recursos para o atendimento educacional das escolas públicas. Tais contradições reivindicam uma revisão educacional que trace uma nova visão curricular com base no
próprio surdo. Sabemos que muitos surdos, através de atendimento especializado e de instrumentos específicos, podem adquirir a língua oral sem muitos problemas, mas a grande maioria
se utiliza da língua de sinais, que faz parte da sua comunidade surda. Sendo assim, a utilização
da língua de sinais é fundamental para o seu pleno desenvolvimento (QUADROS, 1997).
Todavia, o fato de o professor não estar preparado para receber o aluno surdo é realidade, e
acontece com a maioria dos professores de escola regular. Assim, quando recebe esse aluno,
muitas vezes tem idéias preconcebidas ou concepções equivocadas a respeito do mesmo, o
que resulta na atribuição de algumas imagens a ele, na maioria dos casos, depreciativas. E, atribui a dificuldade de aprendizado com a deficiência do aluno, se isentando do papel de ensinar,
pois o aluno que não aprende (QUADROS, 1997).
No que foi mencionado nesse trabalho, evita-se toda uma possível denúncia acerca do fracasso da instituição-escola, das políticas educacionais e da responsabilidade do Estado. O que fracassou na educação dos surdos foram as representações ouvintistas acerca do que é o sujeito
surdo, quais são os seus direitos lingüísticos e de cidadania, quais são as teorias de aprendizagem que refletem as condições cognitivas dos surdos, quais as epistemologias do professor
ouvinte na sua aproximação com os alunos surdos, quais são os mecanismos de participação
das comunidades surdas no processo educativo.
Logo, mostra-se que a educação dos surdos não fracassou, ela apenas conseguiu os resultados previstos em função dos mecanismos e das relações de poderes e de saberes atuais. A
verdadeira deficiência, não é a do surdo, mas sim, em grande parte, do sistema de ensino atual.
E, onde órgãos governamentais se comprometem a fazer a inclusão social, todavia não disponibilizam de recursos, físicos e humanos, para o atendimento educacional para esses alunos
especiais (QUADROS, 1997).
A partir do delineamento desses pontos, surdos e ouvintes, não cabe culpar os professores
e a escola onde foi realizado o estágio, bem com grande maioria das escolas que existem. O
que compete é, tendo acesso a estes conhecimentos teóricos, aplicá-los, em breve, na prática,
visando a uma nova forma de encarar a surdez, onde as vozes dos alunos surdos, até então
emudecidas, possam emergir na construção de um novo tempo, em que as singularidades
sejam valorizadas e cada ser humano respeitado. Entender as diferenças nos tornam pessoas
melhores e pessoas melhores faz um mundo melhor para hoje, amanhã e no futuro teremos mais
possibilidades de convívio e relacionar com as diferenças faz que com aprendemos mais e mais
(SUTTON-SPENCE, 1986).
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OS CAMINHOS PERCORRIDOS PELA
COMUNIDADE SURDA
Quem pode ser considerado surdo? Surdo é
o indivíduo que tem a perda total ou parcial,
congênita ou adquirida, da capacidade de
compreender a fala através do ouvido. Considerando que a audição é essencial para a
aquisição da linguagem falada, acaba trazendo
muitas limitações e influenciando no relacionamento interpessoal dos indivíduos deficientes
(SUTTON-SPENCE, 1986).

A história dos surdos registra os acontecimentos históricos dos surdos, como grupo que
possui uma língua, uma identidade e uma cultura. Ao longo das eras, os Surdos travaram
grandes batalhas pela afirmação da sua identidade, da comunidade surda, da sua língua e da
sua cultura, até alcançarem o reconhecimento
que têm hoje, na era moderna (SUTTON-SPENCE, 1986).

No Egito, os Surdos eram adorados, como se
fossem deuses, serviam de mediadores entre
os deuses e os Faraós, sendo temidos e respeitados pela população. Na época do povo
Hebreu, na Lei Hebraica, aparecem pela primeira vez, referências aos Surdos (SUTTON-SPENCE, 1986).

Na Antigüidade os chineses lançavam-nos ao
mar, os gauleses sacrificavam-nos aos deuses
Teutates, em Esparta eram lançados do alto
dos rochedos. Na Grécia, os Surdos eram encarados como seres incompetentes. Aristóteles, ensinava que os que nasciam surdos, por
não possuírem linguagem, não eram capazes
de raciocinar. Essa crença, comum na época,
fazia com que, na Grécia, os Surdos não recebessem educação secular, não tivessem direitos, fossem marginalizados (juntamente com
os deficientes mentais e os doentes) e que muitas vezes fossem condenados à morte. No entanto, em 360 a.C., Sócrates, declarou que era

aceitável que os Surdos comunicassem com
as mãos e o corpo. Sêneca afirmou que “Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros bravios; cortam-se as cabeças
das ovelhas enfermas para que as demais não
sejam contaminadas; matamos os fetos e os
recém-nascidos monstruosos; se nascerem defeituosos e monstruosos afogamo-los, não devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos
as coisas inúteis das saudáveis”.

Os Romanos, influenciados pelo povo grego,
tinham ideias semelhantes acerca dos Surdos,
vendo-o como ser imperfeito, sem direito a pertencer à sociedade, de acordo com Lucrécio e
Plínio. Era comum lançarem as crianças surdas
(especialmente as pobres) ao rio Tibre, para
serem cuidados pelas Ninfas. O imperador
Justiniano, em 529 a.C., criou uma lei que impossibilitava os Surdos de celebrar contratos,
elaborar testamentos e até de possuir propriedades ou reclamar heranças (com excepção
dos Surdos que falavam).

Em Constantinopla, as regras para os Surdos
eram basicamente as mesmas. No entanto,
lá os Surdos realizavam algumas tarefas, tais
como o serviço de corte, como pajens das mulheres, ou como bobos, de entretenimento do
sultão.

Mais tarde, Santo Agostinho defendia a ideia
de que os pais de filhos Surdos estavam a pagar por algum pecado que haviam cometido.
Acreditava que os Surdos podiam comunicar
por meio de gestos, que, em equivalência à
fala, eram aceites quanto à salvação da alma.
Os cristãos, até à Idade Média, criam que os
Surdos, diferentemente dos ouvintes, não possuíam uma alma imortal, uma vez que eram
incapazes de proferir os sacramentos.
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John Beverley, em 700 d.C., ensinou um SurEm 1970 aparecem as primeiras tentativas
do a falar, pela primeira vez (em que há regis- de implantação coclear. Esse tipo de implante
tro). Por essa razão, ele foi considerado por sempre gerou muita controvérsia nas comunimuitos como o primeiro educador de Surdos. dades surdas em todo o mundo. Os argumentos a favor do implante resumem-se ao acesso
à língua oral, na idade crítica de aquisição, que
É só aqui, no fim da Idade Média e início do a cirurgia é simples e segura e com a possiRenascimento, que saímos da perspectiva re- bilidade de proporcionar à criança de ter uma
ligiosa para a perspectiva da razão, em que a vida social com som, e não com deficiência.
deficiência passa a ser analisada sob a óptica
médica e científica.
No entanto, a comunidade surda, como um
todo, é contra a implantação coclear em crianFoi na Idade Moderna que se distinguiu, pela ças surdas, antes da aquisição da linguagem.
primeira vez, surdez de mudez. A expressão Pensa a comunidade que obrigar a criança sursurda-muda, deixou de ser a designação do da a ser ouvinte, mesmo não sendo, influencia
Surdo.Em resultad o da evolução nos campos outros a negligenciar necessidades e meios de
da tecnologia e da ciência, no século XX, par- apoio à deficiência. Muitos médicos recomenticularmente no campo da surdez, a educa- dam que o implante coclear seja acompanhação dos surdos passou a ser dominada pelo do com a língua gestual, especialmente nos
oralismo (que encara a surdez como algo que primeiros anos da criança, a fim de assegurar
pode ser corrigido). No entanto, sem a cura da o pleno desenvolvimento cognitivo da criança.
surdez os insucessos do oralismo começaram Segundo fontes médicas, os riscos do implante
a ser evidenciados, pois os surdos educados coclear incluem: infecção, vertigem, estimulano método não os ajudavam a conseguir um ção retardada, forte exposição a campos magemprego, comunicar com ouvintes desconhe- néticos, necessidade de acompanhamento mécidos ou manter uma conversa fluída.
dico por toda a vida (SUTTON-SPENCE, 1986).

Entretanto, surge o primeiro aparelho auditivo, em 1898. Na Antiguidade, os aparelhos
usados eram cornetas, ou tubos acústicos,
mas a ampliação eletrônica começou com Bell,
em 1876, quando inventou o telefone com a intenção de amplificar o som para a sua esposa
e mãe, ambas surdas. Ideia que é concretizada
em 1900, em Viena, por Ferdinand Alt. Só em
1948 surgem aparelhos com pilhas incorporadas e em 1953 começou a ser usado o transístor em próteses.

Segundo a UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (1977), pode-se dividir a história da humanidade, de acordo com o modo como os
deficientes foram tratados e considerados, em
cinco fases:
1.Fase filantrópica – em que as pessoas com
deficiência eram consideradas doentes e portadoras de incapacidades permanentes inerentes à sua natureza. Portanto, precisavam ficar
isoladas para tratamento e cuidados de saúde;
2.Fase da “assistência pública” – em que o
mesmo estatuto de “doentes” e “inválidos” implicava a institucionalização da ajuda e da assistência social;
3.Fase dos direitos fundamentais iguais para
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todas as pessoas, quaisquer que sejam as
suas limitações ou incapacidades. É a época
dos direitos e liberdades individuais e universais de que ninguém pode ser privado, como é
o caso do direito à educação;

4.Fase da igualdade de oportunidades –
época em que o desenvolvimento econômico
e cultural acarreta a massificação da escola, e
ao mesmo tempo, faz surgir o grande contingente de crianças e jovens que, não tendo um
rendimento escolar adequado aos objetivos da
instituição escolar, passam a engrossar o grupo das crianças e jovens deficientes mentais
ou com dificuldades de aprendizagem;

5.Fase do direito à integração – se na fase
anterior se “promovia” o aumento das “deficiências”, uma vez que a ignorância das diferenças, o não respeito pelas diferenças individuais
mascarado como defesa dos direitos de “igualdade” agravavam essas diferenças, agora é o
conceito de “norma” que passa a ser posto em
questão.

A declaração de Salamanca (1994) deu um
forte impulso às questões das diferenças e
suas aceitações pela sociedade determinando
que a todos deva ser dado o direito de acesso
e permanência em escolas regulares, devendo
estas sofrerem modificações, adaptar-se para
acolher a todos que dela necessitam.
Esse princípio de inclusão provocou uma mudança na função da escola, desvelando uma
nova concepção que parte da premissa de que
essa instituição é o lócus privilegiado não só
da instrução, mas também da inclusão social.
Assim a LDB nº 9394/96 estabelece entre outros,
[...] o direito à diferença ao pluralismo e a
tolerância, e com suas alterações garante as
pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da educação básica nas redes públicas
e privadas de ensino o uso da Língua Brasileira de Sinais na condição de língua nativa das
pessoas surdas (GOLDFELD, 2003. p.94).

Em meio às discussões acerca da adoção de
uma abordagem educacional para se trabalhar
com o surdo, o Estado Brasileiro cria órgãos
voltados para o atendimento de pessoas com
“necessidades especiais”. A partir da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990, os direitos das pessoas
com necessidades, foram estipulados, passando estes a ser sujeitos de direitos, inclusive a
educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças surdas que têm pais surdos, usuários da língua de sinais, geralmente a aprendem
na interação com eles de forma semelhante e na mesma época em que as crianças ouvintes
adquirem a língua majoritária.
Além da língua de sinais, as crianças surdas filhas de pais surdos adquirem com a família aspectos da cultura Surda e identificam-se com a comunidade de Surdos.
Quando chegam à escola, essas crianças já contam com uma língua, com base na qual poderão aprender a língua majoritária, na modalidade escrita.
A maior parte das crianças surdas, no entanto, tem pais ouvintes, que não sabem a língua de
sinais e usam a língua majoritária na modalidade oral para interagir com elas.
Por causa da perda auditiva, as crianças surdas conseguem adquirir apenas fragmentos da fala
dos pais. Consequentemente, embora cheguem à escola com alguma linguagem adquirida na
interação com os pais ouvintes, não apresentam nenhuma língua constituída (PEREIRA, 2000).
O reconhecimento de que a língua de sinais possibilita o desenvolvimento das pessoas surdas
em todos os seus aspectos, somado à reivindicação das comunidades de Surdos quanto à adoção da língua de sinais na educação, tem levado, nos últimos anos, muitas instituições a adotar
um modelo bilíngue na educação dos alunos surdos.
Nesse modelo, a primeira língua é a de sinais (que, por ser visual, é mais acessível aos alunos
surdos), que dá o arcabouço para o aprendizado da segunda língua (preferencialmente na modalidade escrita, também por ser visual).
A aquisição da língua de sinais pelas crianças surdas filhas de pais ouvintes só poderá ocorrer
na interação com adultos Surdos que as insiram no funcionamento linguístico da língua de sinais
por meio de atividades discursivas que envolvem seu uso, como diálogos e relatos de histórias;
isto é, em atividades semelhantes às vivenciadas por crianças ouvintes ou surdas filhas de pais
Surdos na interação com os pais.
Uma retrospectiva histórica da educação de surdos permite constatar que, pelo prisma de
misticismo da educação egípcia, pela filosofia grega, pela piedade cristã, pela necessidade de
preservação e perpetuação da nobreza e do poder, pelo desejo de unificação da língua pátria,
pelos avanços da medicina, da ciência e da tecnologia, ou pelos interesses políticos, diferentes
concepções de surdez e de sujeito surdo permearam a escolha das abordagens usadas na
educação do surdo.
Já na Grécia antiga, pelo fato de as sociedades estarem constantemente em guerra ou envolvidas em conflitos armados, a bravura era considerada característica essencial. Além disso, o
gosto estético dos gregos fazia que a feiura ou o desvio fosse visto com desprezo. Assim, todos
os indivíduos que fossem, de alguma forma, um peso para a sociedade eram exterminados.
Os filósofos gregos acreditavam que o pensamento só poderia ser concebido por meio das
palavras articuladas. Deixando de lado toda forma de comunicação diferente da pré estabelecida por eles, ou seja excluindo.
Por ter declarado o ouvido como o órgão de instrução e ter considerado a audição o canal
mais importante para a inteligência, Aristóteles foi acusado de manter o surdo na ignorância por
dois mil anos (Deland, apud Moores, 1996). Por não ouvirem, os surdos eram considerados
desprovidos de razão, o que tornava sua educação uma tarefa impossível.
Também entre os romanos, a vida dos surdos era extremamente difícil. Como conta a história
(cf. ERIKSON, 1998), era conferido ao cabeça da família poder irrestrito sobre a vida de seus
filhos. Assim, era comum que crianças com algum defeito fossem afogadas no rio Tibre.
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O código de Justiniano, formulado no reinado do imperador Justiniano, no século VI, e que forneceu a base para a maioria dos sistemas legais na Europa moderna, determinou que os surdos
que não falassem não poderiam herdar fortunas, ter propriedades nem escrever testamentos.
Por outro lado, os que eram só surdos, e não mudos, tinham direitos legais de herdar títulos e
propriedades. Segundo Ciccone (1996), surdos brasileiros de várias regiões do país, que para
lá se dirigiam em busca de ensino, foram educados por meio de linguagem escrita, do alfabeto
digital e dos sinais. Assim, a língua de sinais e o alfabeto digital utilizados por Huet na educação
do surdo passaram a ser usados e conhecidos em todo o Brasil, uma vez que esses estudantes
retornavam para suas cidades de origem e os divulgavam. Nesse sentido, Huet é considerado o
introdutor da língua de sinais no Brasil: trouxe, inicialmente, a língua de sinais francesa, que se
mesclou com a língua de sinais utilizada pelos surdos brasileiros e acabou formando a Língua
Brasileira de Sinais.
Ao longo do tempo, como aconteceu com todas as escolas para surdos no mundo, as abordagens adotadas na educação de surdos foram acompanhando as tendências mundiais.
Assim, por influência do Congresso de Milão, o Instituto Nacional de Educação de Surdos
adotou o oralismo, depois a comunicação total, e, hoje, tem uma proposta de educação bilíngue para os alunos surdos. O INES, atualmente com 153 anos, é a única instituição federal que
atende alunos surdos.
Em São Paulo, a primeira escola para surdos foi o Instituto Santa Terezinha, fundado em 1929.
Em 1954, foi fundado, também em São Paulo, o Instituto Educacional São Paulo (IESP), por
iniciativa de pais de crianças surdas. Outras escolas particulares para surdos foram fundadas
posteriormente na cidade, além de escolas municipais.
Pelo Brasil, há outras instituições que atendem exclusivamente alunos surdos. No entanto, a
política de inclusão do governo federal tem levado ao fechamento de muitas escolas para surdos.
Embora não se possa falar em modelo único, todas as escolas para surdos em São Paulo estão
em processo de construção de uma proposta de educação bilíngue, na qual a Língua Brasileira
de Sinais (Libras) é a primeira língua e a língua portuguesa, na modalidade escrita, a segunda.
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O MUNDO DIGITAL NAS VIDAS DOS
SUJEITOS EM NECESSIDADE DE
INCLUSÃO: TIC’s E TEA

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

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

Q

uando indivíduos com transtorno do espectro autista (TEA), seus familiares e profissionais da educação pensam sobre o termo “inclusão” e seu significado, geralmente
resultam em diferentes ideias, expectativas e preocupações. Para alguns, “inclusão” é
sinônimo de educação totalmente inclusiva ao lado de colegas ao longo do dia; outros podem
pensar em “inclusão” como participação nas atividades educacionais. O exemplo reflete a intenção do termo inclusão e enquanto o segundo exemplo é considerado mais adequadamente
como efeito agregador.
Independentemente da terminologia usada, pensar em incluir alunos com TEA frequentemente
evoca esperanças, ansiedades e debates apaixonados entre os investidos na educação de alunos com TEA. Os pais frequentemente relatam emoções e opiniões contraditórias sobre inclusão, querendo que seus filhos e filhas sejam educados ao lado de colegas, mas muitas vezes
temem provocações, exclusão e intimidação.
A ideia de incluir indivíduos com TEA em contextos de educação pública tem suas raízes nos
direitos da deficiência, desafios à discriminação de indivíduos com necessidades especiais e legislação federal resultante. Indiscutivelmente, um dos eventos mais importantes ocorreu quando
um componente chave da lei levou os estudantes com necessidades educacionais especiais ao
ambiente menos restritivo possível, estamos falando do ambiente virtual que será abordado em
linhas abaixo.
A prática da inclusão baseia-se na proteção do acesso das crianças à educação e no benefício de tal prática. Para os portadores de TEA, os benefícios propostos geralmente se concentram
na aceitação social aprimorada e os pares desempenham um papel crítico nesses resultados.
Por exemplo, a inclusão pode reduzir o estigma, permitir a aprendizagem social, aumentar a aceitação e melhorar a posição social dos estudantes com TEA. Infelizmente, para alguns estudantes
com TEA, as experiências sociais são negativas, com os alunos relatando se sentirem sozinhos,
excluídos socialmente e intimidados.
Há boas notícias, no entanto. Uma quantidade crescente de evidências apoia o valor de educar
os alunos com TEA em ambientes inclusivos e envolver colegas na programação educacional
durante toda a vida educacional, ou seja, da pré-escola ao ensino superior. Grande parte das
evidências vem de práticas com crianças.
Da mesma forma, demonstrou-se que as práticas mediadas por pares no ensino fundamental
melhoram a qualidade e a quantidade de interações sociais para estudantes com TEA. Houve
um aumento na quantidade de trabalho com alunos do ensino médio e médio que também
descobriu que os colegas resultam em melhores resultados sociais para os alunos. Finalmente,
existe uma quantidade pequena, mas crescente, de literatura sobre a melhor forma de apoiar
alunos com TEA em contextos de ensino superior, por meio de conexão com colegas.
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Obviamente, existem outras barreiras à educação inclusiva apropriada. Por exemplo, em nosso
trabalho, descobrimos que a maioria dos profissionais da educação apoia a inclusão, mas geralmente relatam ter experiência e preparação limitadas para apoiar os alunos com TEA. Por esse
motivo buscamos esboçar as nuanças da tecnologia nesse tocante e como elas podem servir
de auxílio na educação.
Os resultados são particularmente relevantes para os professores de educação geral que frequentemente relatam pouca preparação para trabalhar com as TIC’s. Os administradores das
escolas variam em seu apoio à inclusão, e as percepções dos professores sobre o apoio da
administração à inclusão estão relacionadas às suas atitudes em relação à inclusão. As atitudes
dos colegas em relação aos indivíduos com TEA também afetam a probabilidade de interação
social, o que é importante, pois os pares são os principais participantes para facilitar ou dificultar
a aceitação na sala de aula.
A educação inclusiva para estudantes com TEA tem fortes raízes nos movimentos de justiça
social para acabar com a discriminação em relação aos indivíduos com deficiência. A pesquisa
e a prática educacional estão alcançando essa posição filosófica. A ênfase na inclusão em toda
a “vida educacional” continuará. Dessa forma, estudantes, pais e educadores se beneficiarão de
práticas mais validadas que apóiam os alunos com TEA, da pré-escola à educação pós-secundária. E, o papel crítico dos pares nesse apoio deve continuar a crescer.
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BREVE ANÁLISE HISTÓRICA
O termo derivado do grego, Autismo tem em
sua etimologia uma expressão que fundamenta
seu significado “autós”, que quer dizer: por si
mesmo. Conceito utilizado por profissionais psiquiátricos, para denominar o comportamento dos
indivíduos que se isolam em cercamentos interiores.
Embora o autismo tenha sido mencionado no
início do século XX, o primeiro estudo científico
foi em 1943. Por cinco anos, Leo Kanner, um psiquiatra infantil americano, observou onze crianças com os mesmos problemas de comunicação
e abstinência. Esses sintomas e a ausência de
certos traços peculiares às doenças psicóticas fizeram com que ele descarta imediatamente a esquizofrenia, assim como a tese do retardo mental.
Por meio de um artigo veio a descrever, os
resultados de um estudo feito com 11 crianças
que apresentavam comportamentos individuais e
peculiares relacionadas as demais síndromes. Inicialmente o autismo foi denominado de Distúrbio
Autístico do Contato Afetivo, sendo assim percebido por meio de um comportamento relativo a
um isolamento ou afastamento social desde a primeira infância. Constatou-se também nos casos
estudados alguns outros sintomas que surgem
de maneira precoce.
Kanner enfatiza a especificidade deste sintoma e a propensão em fazer uma análise clínica
e completa da síndrome especificando o modo
como ela se manifesta e evolui, observando os
caminhos tão radicalmente diferentes daqueles
de quem sofre de esquizofrenia. De fato, ele afirma que não é do mesmo modo como ocorre
na esquizofrenia infantil ou adulta, relaciona-se
inicialmente a partir de uma manifestação inicial
atual, não como uma subtração da participação
construtiva da existência do passado.
Desde o início, tem havido extrema solidão do
autista que, sempre que possível, desdenha, ignora, exclui todos os estímulos externos. Segundo Kanner são chamados de autistas pessoas
que possuem uma restrição na sua capacidade
de estabelecer relações normais com os outros e
reagir normalmente em diversas situações: “Nós
podemos concluir, portanto, que estas crianças
vieram ao mundo com uma incapacidade inata
para o contato afetivo usual com as pessoas, biologicamente previsto, exatamente como as outras

crianças vêm ao mundo com deficiências físicas
ou intelectuais” (KANNER, 1943 apud FERREIRA, 2004. p, 29).
Hans Asperger publicou por volta de 1944, seu
artigo Psicopatia Autística na Infância. Em primeiro momento, esses dois psiquiatras nunca encontraram-se hoje sabe-se que seus respectivos trabalhos não tiveram contato entre si no momento
em que foram publicados, entretanto, o artigo de
Hans Asperger carrega muitas similitudes ao de
Leo Kanner.
Ele descreve quatro filhos: Fritz, Harro, Ernst e
Helmut, em seguida, detalha os padrões de comportamento dessas crianças. Estes são todos
meninos e Hans Asperger apresenta seu desenvolvimento caracterizado por picos de habilidades em áreas específicas preocupado com os
interesses especiais.
Ao descrever clinicamente o autismo, Asperger em muitas vezes faz-se benevolente com as
crianças, seus objetos de estudo, colocando em
prática o que ele vê como os pontos positivos do
autismo pelos quais ele conta: sua inteligência,
sua maneira original para resolver certos problemas, seus interesses específicos, seu gosto pela
arte e filosofia.
Ele também identifica recursos que ainda estão presentes hoje nos critérios de diagnósticos
como a ausência ou a fraqueza dos contatos
visuais. As descrições finas e precisas dessas
crianças, bem como a análise relevante de seu
comportamento, marcaram a história do autismo.
No entanto, a década de 1960 é uma época
de questionamento sobre as causas do autismo.
Em 1978, também, aparece um artigo que marca o início da mudança no modo de conceber o
autismo e que vai de encontro para a concepção
do que é aceito hoje. Michael Rutter publica os
resultados de uma análise abrangente da literatura sobre o autismo e os sintomas que estão
associados a ele. Ele propõe que esses sintomas
sejam agrupados critérios:
Michael Rutter propôs uma definição do autismo com base em quatro critérios: 1) atraso e desvio sociais não só como função de retardo mental; 2) problemas de comunicação, novamente,
não só em função de retardo mental associado;
3) comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos; e 4) início
antes dos 30 meses de idade (KLIN, 2006. p,
54).
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A definição de Rutter no ano de 1980 fez crescer a produção de trabalhos científicos sobre o
autismo, desse modo veio a influenciar a elucidação, na oportunidade o DSM-III, aqui o autismo, foi reconhecido pela primeira vez e colocado
numa classe nova de transtornos: os Transtornos
Invasivos do Desenvolvimento – TIDs. A escolha
desse termo teve deveu-se ao fato de que várias áreas cérebro eram afetadas no autismo e as
condições relacionadas a ele do mesmo modo.
A partir da preocupação em elaborar um estudo clínico sistematizado as pesquisas nessa
direção passaram a ter mais visibilidade da comunidade médica e estudantil, as características
encontradas nos estudos sobre o autismo desde
Kanner até os dias atuais são de vital importância
para o desenvolvimento de práticas clínicas e pedagógicas, o que no mundo no qual a inclusão é
premissa de vida em sociedade só vem agregar
valor.

ARTICULAÇÕES NA INCLUSÃO
ESCOLAR
Desenvolvimento atípico apresentado em
crianças nem sempre está a serviço do controle das atividades acadêmicas estudadas
por teóricos, a experiência cotidiana também
dá mostras de sua eficácia em momentos de
atuação singulares, em que por meio do empirismo se conheça outras formas de tratar o
tema. É fundamental programar o uso de instrumentos que venham a reforçar positivamente as ações que liberam sentimentos imediatos
que se apresentem após os acertos.
Reforçadores arbitrários do desenvolvimento
– brinquedos, elogios, objetos sensoriais, vídeos, etc. – visam uma fase de transição a um
comportamento reforçador natural – completar
uma tarefa, saber mais, conseguir, aprender,
etc. – esse comportamento pode levar a um
estágio de maior autonomia ao sujeito. Maria
Montessori apresenta considerações favoráveis à inclusão:
Não obstante, empenhei-me em tentar uma
educação científica dos sentidos, a fim de testar as eventuais diferenças de reações entre as
crianças normais e as deficientes, e, sobretudo,
para procurar uma correspondência, que se

me afiguravam interessante, entre as reações
de crianças normais mais jovens e de crianças deficientes de idade maior (MONTESSORI,
1988, p.137).
Os estudos e realizações de Montessori reforçam a necessidade do estímulo cerebral por
intermédio de atividades físicas e sensoriais.
Ela desenvolveu diversos materiais didáticos,
treinamentos com esses materiais e estimulou
a utilização da música, encontrou nos blocos
de montar e encaixar caminhos importantes
para o desenvolvimento cognitivo, recortes e
objetos coloridos também foram elementos primordiais para motivar e estimular a criança.
Por essas contribuições vemos o quanto os
pioneiros modificaram as mentalidades, que
mesmo com as novas tendências à inclusão as
formas de estabelecer e sistematizar um planejamento que leve em consideração a inclusão
estão eles ali presentes.
Sabemos que cada indivíduo desenvolve
uma maneira peculiar de aprender, isso ocorre porque cada sujeito é único, portanto, é importante que nesse processo os educadores
evitem criar arquétipos entre alunos. A comparação de cada aluno só é válida desde que se
compare apenas ele com ele mesmo.
Esse processo deve ocorrer em diferentes
momentos durante o processo de aprendizagem, avaliando se os procedimentos de ensino
praticados estão de acordo com os resultados
que se espera. Caso seja constatado que os
resultados não foram obtidos da maneira como
se projetou, o procedimento deve ser alterado
sempre focando o avanço do aluno em inclusão até que seja possível encontrar o método
mais eficaz para cada aluno:
O conteúdo do programa de uma criança autista deve estar de acordo com seu potencial,
de acordo com sua idade e de acordo com o
seu interesse. Se a criança estiver executando
uma atividade nova de maneira inadequada, é
importante a intervenção rápida do professor,
mesmo que para isso seja necessário segurar
a mão da criança ou até mesmo dizer-lhe a
resposta (PEETERS, 1998 n/d).
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É importante considerar a motivação na aprendizagem esta que pode ser garantia de êxitos
nas tarefas apresentadas. A criança quando
consegue com certa recorrência cumprir a tarefa apresentada – ainda que, para isso, seja
preciso ajuda ou pistas – passa a perceber-se
motivada, e acaba gostando do aprendizado,
isso a leva a querer aprender cada vez mais.
Entretanto, caso a criança erre com frequência a frustração entrará em cena, a motivação
se esvai e a tendência a desistir de aprender
e o próximo passo possa ser emitir comportamentos de fuga às situações de ensino e isolamento social. Por esse motivo, é imprescindível
programar as etapas de uma aprendizagem
sem erros, que comece com tarefas de pequenas magnitudes e com ajuda e estímulo gradualmente passe para as de maior magnitude
com a diminuição paulatina da ajuda.
O fato de que a escola é o melhor lugar para
a progressão de um grande número de crianças com autismo, pelo menos na pré-escola,
está bem estabelecido. Estamos certos de que
o melhor lugar para essas crianças é na escola, ao lado de seus pares.
É muito importante dar-lhes essa chance para
que aprendam a se socializar adequadamente;
a escola será o lugar privilegiado para a generalização da aprendizagem realizada no cuidado educacional. A evolução futura, para além,
dependerá muito da progressão da criança.
O atendimento educacional especializado
busca identificar e elaborar sistematicamente
os recursos pedagógicos de acessibilidade e
inclusão que venham a eliminar barreiras que
impeçam participação dos alunos levando em
consideração as necessidades específicas
apresentadas.
O atendimento educacional especializado
desenvolve atividades diferenciadas daquelas
que se realizam na sala de aula comum, mas
é importante destacar que elas não substituem
à escolarização. O atendimento se trata de
uma etapa complementar ou suplementar na
formação das crianças visando a autonomia,
independência e pertencimento ao grupo, na
escola ou em seu exterior.
Os aspectos culturais devem do mesmo
modo ser levados em consideração, as mudanças regionais são imprescindíveis na socialização e integração ao grupo, de outro modo
a comunicação se inviabiliza e gestos equivocados podem desencadear focos de conflito e
incompreensões.

A REDE DE COMPUTADORES E A
UTILIDADE NO UNIVERSO AUTISTA
O uso da Internet por pessoas com deficiência
e seus apoiadores foi documentado por estudiosos nas áreas de Estudos da Internet e Estudos sobre Transtornos gerais em relação especificamente ao autismo, podemos afirmar que
as pessoas autistas podem tirar uma série de
vantagens da Comunicação Mediada por Computador, apesar dos riscos percebidos e vulnerabilidades que podem enfrentar, as redes de
computadores detinham o potencial não apenas
de aumentar a comunicação, mas de possibilitar
novos modos de interação – menos as coisas
que normalmente tornam a conversa tão árdua,
como contato visual, linguagem corporal, tom e
a necessidade de causar uma boa impressão.
Almeida, 2005 assevera que:
[...] por contarem com um pensamento visual
(visualização vivida) e uma ótima memória, os
autistas podem fazer do computador um meio
de expressão e mesmo de sustento; podem
também utilizar a Internet para travar relações
com o que lhes é mais apavorante: o mundo exterior. O trabalho no computador se caracteriza
por ser essencialmente solitário, daí a afinidade.
Além disso, pela dificuldade em manter contato
interpessoal face a face, o e-mail é uma forma
de estabelecer contato interpessoal (ALMEIDA,
2005, p. 104).
A exposição precoce à tela pode causar alterações cerebrais neuroquímicas e anatômicas.
Estudos cerebrais e comportamentais indicam
um conjunto muito complexo de sistemas cerebrais em interação na aquisição inicial da linguagem. A atenção e a interação social irão ativar
mecanismos cerebrais que levantam um senso
de relação entre o eu e o outro, e sistemas de
entendimento social que conectam a percepção
e a ação.
A exposição na tela eletrônica como uma fonte de informação e entretenimento para crianças
que podem contribuir para o desenvolvimento
da linguagem das crianças, no entanto, aprendendo em idade precoce, incluindo linguagem
depende principalmente da influência do contexto da linguística diretamente de interações
sociais.
As restrições práticas da comunicação on-line
também exigiam que muitos aspectos implícitos
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da interação social fossem explicitados, dando
às pessoas com autismo pistas sociais suficientes para tornar a comunicação mais fácil, como
o uso de símbolos como as hashtags para explicitar o tom de uma mensagem.
Além disso, a comunicação online empoderou
os autistas e os auxiliou a validar suas identidades, não enquadrando o diagnóstico de acordo
com os termos médicos negativos, além de oferecer um ambiente mais controlável em relação
à sobrecarga sensorial.
Os pais de pessoas com deficiência também
usam a comunicação on-line para estimular o
potencial cognitivo dos filhos. Como pais de autistas enfrentam níveis mais profundos de exclusão social do que pais de outras pessoas com
deficiência, a Internet oferece a possibilidade de
socializar entre iguais e até criar um senso de
família, trocar informações e encontrar apoio social.
Em termos mais gerais, a pesquisa sobre o
autismo e a Internet vem crescendo com a popularização dos diagnósticos de autismo em todo
o mundo e o elevado número de relatos sobre a
importância da Internet em relação ao autismo.
De acordo com o relatório da UNESCO, 1994:
Cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de conseguir
e manter um nível aceitável de aprendizagem;
Cada criança tem características, interesses,
capacidades e necessidades de aprendizagem
que lhe são próprias; Os sistemas de educação
devem ser planeados e os programas educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades;
As crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas
regulares, que a elas se devem adequar através
duma pedagogia centrada na criança, capaz de
ir ao encontro destas necessidades; As escolas
regulares, seguindo esta orientação inclusiva,
constituem os meios mais eficazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para
todos; além disso, proporcionam uma educação
adequada à maioria das crianças e promovem
a eficiência, numa óptima relação custo qualidade, de todo o sistema educativo (UNESCO,
1994, p. 08-09).

Articulações on-line em relação ao autismo
também afetam a construção social do termo,
como cuidadores e autistas tornam-se mais informados e conscientes dos procedimentos biomédicos, eles têm mais poder para influenciar
e decidir sobre terapias, novas pesquisas e o
que significa ser autista. Eles acrescentam que
comunidades on-line não são produtos passivos
na Internet, elas têm um papel ativo na construção do diagnóstico, bem como em como as experiências podem ser socialmente entendidas.
Mello, (2007) elenca que:
Mesmo considerando que o tratamento é realizado com auxílio de programas individuais em
função da evolução de cada criança, os seguintes aspectos podem ser fundamentais como alvos preferenciais de tratamento em um programa de intervenção precoce com indivíduos com
Síndrome de Asperger. Devemos procurar o
antes possível desenvolver: a autonomia e a independência; a comunicação não-verbal; os aspectos sociais como imitação, aprender a esperar a vez e jogos em equipe; a flexibilização das
tendências repetitivas; as habilidades cognitivas
e acadêmicas; ao mesmo tempo é importante:
trabalhar na redução dos problemas de comportamento; utilizar tratamento farmacológico se
necessário; que a família receba orientação e
informação; que os professores recebam assessoria e apoio necessários (MELLO, 2007, p.28).
Portanto, estar on-line não é apenas uma questão de apoio social ou de troca de informações,
mas também de identidade e cultura, aspectos
que buscamos compreender melhor em nosso
estudo. Com essas idéias em mente, o estudo
de pessoas com autismo e cultura digital é de
importância inegável.
Além disso, a importância de estudar práticas
digitais de acordo com sua localização sociocultural deve ser fortemente influenciada, pois o
uso de mídias digitais por pessoas com deficiência muda de acordo com o contexto regional:
as leis são mais fortes, as pessoas tendem a
usar a mídia digital para discutir questões relacionadas à comunidade, a construção social da
deficiência e políticas de identidade, enquanto
em regiões onde os direitos básicos e acessibilidade são questões, as práticas digitais focam
nas limitações e aspectos econômicos. Diferentes contextos socioculturais mudam a definição
de autismo e como as pessoas lidam com isso.
291

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

A INTERNET ENQUANTO FENÔMENO
AGREGADOR
Na Internet, podemos distinguir dois tipos
de comunidades em relação ao autismo: comunidades autistas, formadas pelas próprias
pessoas autistas, e comunidades de autismo,
que além de pessoas autistas também compreendem outros entes, ou seja, pessoas fora
do conceito diagnóstico do TEA. Araújo e Neto,
2014, afirmam nesse sentido que:
[...] os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), que incluíam o Autismo, Transtorno Desintegrativo da Infância e as Síndromes
de Asperger e Rett foram absorvidos por um
único diagnóstico, Transtornos do Espectro Autista. A mudança refletiu a visão científica de
que aqueles transtornos são na verdade uma
mesma condição com gradações em dois grupos de sintomas: déficit na comunicação e
interação social; padrão de comportamentos,
interesses e atividades restritos e repetitivos.
Apesar da crítica de alguns clínicos que argumentam que existem diferenças significativas
entre os transtornos, a APA entendeu que não
há vantagens diagnósticas ou terapêuticas na
divisão e observa que a dificuldade em subclassificar o transtorno poderia confundir o
clínico dificultando um diagnóstico apropriado
(ARAUJO; NETO, 2014, p. 70).
Geralmente, comunidades autistas não são
exclusivistas, mas deixam claro que seu grupo
é feito por e para pessoas autistas. Nessas comunidades, instâncias podem ser comuns na
comunidade do autismo estão sujeitas a críticas, por exemplo, tópicos sobre cura ou tratamento do autismo como patologia (ARAÚJO;
NETO, 2014).
O fato de conexões online convergirem em
torno do Facebook não é uma particularidade
da comunidade de autismo, já que esta é a
plataforma mais popular no Brasil. No Brasil
é quase impossível desvencilhar a internet do
Facebook, pois as pessoas geralmente abrem
seus celulares para acessar essa mídia social
específica. O uso do Whatsapp também é forte
e os brasileiros tendem a gastar muito tempo
usando mídias sociais e mensagens de texto

(ARAÚJO; NETO, 2014).
Apesar de ser uma forma de comunicação
baseada principalmente em texto, o Facebook
tem recursos que permitem a comunicação
sem exigir um alto nível de alfabetização digital ou mesmo de alfabetização. As pessoas
podem postar textos curtos escritos ou vídeos e fotos, e eles podem interagir apenas com
botões reativos, como gostar e compartilhar.
Além disso, o Facebook permite a integração,
as outras três plataformas populares de mídia
social do país, o que torna a prática de postagens frequentes (ARAÚJO; NETO, 2014).
O número de grupos de pais (comunidades
de autistas) são maiores que os formados pelas próprias pessoas autistas (comunidades
autistas), esses números estão aumentando,
com alguns grupos sendo restritos para pessoas autistas. Embora hajam muitos grupos de
pais, a maioria deles tende a ter os mesmos
participantes ativos, com a exceção de grupos
que são específicos de terapia, como os que
focam em uma dietas e ações comportamentais (ARAÚJO; NETO, 2014).
Os grupos muitas vezes fornecem informações sem a mediação de profissionais, então
o que é compartilhado é baseado principalmente na experiência. Nos grupos, muitos pais
se queixam da falta de profissionais que entendem o autismo, daí a comunidade é uma
chance de encontrar informações que eles não
encontram onde moram – dado o fato de que
o Brasil é um país enorme e a desigualdade
também como o acesso aos cuidados de saúde varia em toda a região e entre as capitais e
o campo. Além disso, pais e pessoas autistas
procuram pessoas como elas mesmas, com as
quais possam compartilhar suas experiências
e aprender com as outras pessoas (ARAÚJO;
NETO, 2014).
Para os autores, além da informação, os pais
também buscam apoio social, nos grupos, eles
podem encontrar um ambiente onde possam
se sentirem incluídos, o que pode ser negado
a eles no mundo off-line. Os temas discutidos
nas comunidades e o modo como o autismo
foi enquadrado neles, observamos que os grupos compartilham alguns temas, mas quere292
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mos apresentar cada um individualmente para
fazer justiça à sua especificidade.
A comunidade de autismo no Facebook no
Brasil apresenta um grande número de pais,
contra um pequeno número de pessoas autistas, que são muitas vezes Aspergers ou pessoas autistas de alto funcionamento. Essas pessoas, pessoas autistas e pais, estão usando
as mídias sociais da mesma forma que muitos
grupos minoritários, para encontrar apoio social, coletar informações, trocar experiências
e encontrar outros semelhantes (ARAÚJO;
NETO, 2014).
No entanto, a inclusão que as mídias sociais
trouxeram para as pessoas autistas pode fazer
uma grande diferença em suas vidas, já que
elas são capazes de se comunicar de uma maneira que seja mais adequada para elas. Assim, embora possamos argumentar que eles
usam as mídias sociais de maneira semelhante
aos neurotípicos, as mídias sociais acrescenta
outra camada às suas vidas que não pode ser
comparada ao uso neurotípico. No caso das
comunidades de pais, também notamos uma
discrepância na presença de mães e pais: embora existam alguns pais ativos, a maior parte
da comunicação é realizada pelas mães, que
geralmente são responsáveis por dar apoio às
suas mães e filhos (ARAÚJO; NETO, 2014).
Segundo Montessori (1988), os temas mais
comuns nas comunidades com presença predominante de pais estão relacionados às perspectivas médicas, pois estão em sua maioria
procurando conselhos ou informações sobre
terapias e medicamentos ou semelhanças de
comportamento com outras pessoas autistas.
Há também muitos posts sobre a exclusão social que eles e suas filhas e filhos enfrentam
por causa do autismo, como o preconceito no
ambiente escolar (MONTESSORI, 1988).
Além disso, os posts sobre os benefícios socioeconômicos que o governo deve alocar para
os autistas são comuns, pois muitas famílias
enfrentam dificuldades financeiras e lutam para
encontrar apoio adequado. Enquanto isso, um
número maior de pessoas autistas costumam
ter postagens em busca de semelhanças e troca de experiências pessoais. Infelizmente, um

grande número de membros ativos está lutando com problemas mentais, então as postagens sobre esse assunto também são comuns
(MONTESSORI, 1988).
Outras pessoas autistas podem oferecer conselhos pessoais e contar como lidaram com
problemas específicos em suas vidas. Também
é motivador ver que muitos tiveram sucesso em
suas carreiras e vidas pessoais, aproveitando
os benefícios da mente autista e encontrando
maneiras de lidar com seus desafios. Durante
o tempo em que coletamos dados, os membros mudaram com frequência, já que era um
grupo aberto e alguns autistas argumentavam
que se sentiam desconfortáveis com a alta presença de neurotípicos - principalmente pais de
pessoas autistas (MONTESSORI, 1988).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em toda a comunidade autista, poderíamos ver um movimento embrionário em direção à defesa, geralmente através de posts de pessoas autistas ou pais engajados com ativismo. Apesar
de falarmos sobre o potencial de empoderamento das mídias sociais, esse movimento está se
espalhando lentamente, já que o autismo ainda é visto principalmente da perspectiva médica e
patológica. Percebemos que um fato importante para a promoção da neurodiversidade é a coexistência de adultos autistas e pais no mesmo ambiente online, para que um grupo possa ajudar
o outro a entender melhor as peculiaridades do autismo.
Obviamente, essa coexistência não vem sem conflitos, já que muitos autistas relatam sentimentos de raiva e aborrecimento com os pais que se queixam do autismo e o tratam como mal, já
que os autistas dizem que não podem separar o autismo de suas personalidades.
Acreditamos ser importante enfatizar a exclusão de pessoas ao longo do espectro. Assim,
entendemos que melhores políticas são necessárias para aumentar o acesso à comunidade
autista, tanto em termos de alfabetização digital, quanto de alfabetização - já que o sistema educacional ainda é problemático quando se trata de inclusão e apoio sócio-econômico.
Queremos concluir reconhecendo que entendemos que o ciberespaço é mais amplo que o
Facebook e também que uma etnografia off-line poderia contribuir muito para a compreensão
do autismo no Brasil. No entanto, esperamos que o campo de estudos críticos sobre autismo e
estudos sobre incapacidade em geral possa crescer no Brasil, ajudando-nos a entender melhor
e incluir a diversidade, abordando também as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. e os benefícios que suas visões podem trazer para a sociedade.
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O CONTAR HISTÓRIAS EM SALA DE AULA:
OPORTUNIDADE DADA ÀS CRIANÇAS DE
RESSIGNIFICAR SUAS VIDAS

RESUMO: Este estudo tem por objetivo refletir como os professores avaliam a atividade de contar histórias, como realizam essas atividades, qual o papel que representam em suas práticas
pedagógicas e quais as suas próprias experiências de vida com relação às histórias infantis e
quais os sentidos dados por eles para a atividade de contar histórias. Ampliar os conhecimentos acerca da literatura infantil no ambiente escolar, sua natureza, seu processo e consequência para a vida das crianças, mostra-se fundamental a todos os educadores que desejam
oferecer um ensino de qualidade.  Pensamos que através deste trabalho sobre a importância
da literatura infantil na escola pelo viés da Contação de histórias, possam existir outros trabalhos que visem como este entender e encontrar formas de trabalhar o interesse da criança
pela leitura e, portanto, a valorização dos livros pelas mesmas. Trabalhos que possibilitem que
estas quando adultos mantenham essa valorização, por ter gostado e gostar de ouvir leituras,
por ter tido e ter a possibilidade de uma boa experiência com os livros.

Palavras-chave: Literatura; Histórias;  Desenvolvimento;  Educação.
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INTRODUÇÃO

A

escolha da temática se justifica por se tratar de um assunto que sempre interessou à autora deste trabalho. Antes de a mesma ingressar no curso de Pedagogia, teve, contato
com uma contadora de histórias e arte-educadora profissional. Pode observar a contribuição que o contar histórias frequentemente a um grupo de crianças traz ao aprendizado das
mesmas, já que elas passam a se interessar pela leitura das histórias que ouvem. Pensando nisso
surgiu o interesse de pesquisar onde mora a ponte entre os livros e as pessoas, entre o conhecimento e sua usabilidade, sobretudo qual o papel da educação infantil em viabilizar este encontro.
A contação de história é conteúdo obrigatório nas salas de aula de Educação Infantil porque possibilita o desenvolvimento da Linguagem Oral e Escrita de maneira lúdica e dando sentido ao estudo da linguagem. De acordo com as considerações de Nelly
Novaes Coelho (2000, p. 164), a literatura infanto-juvenil “ocupa um lugar específico
no âmbito do gênero ficção, visto que ela se destina a um leitor especial, a seres em formação, a seres que estão passando pelo processo de aprendizagem inicial da vida”.
Na visão de Coelho (2009), a maior responsabilidade na formação da consciência de
mundo das crianças e jovens é atribuída à palavra escrita. Justifica que, apesar dos indícios
pessimistas acerca do futuro do livro (principalmente à literatura), nessa era de tecnologia,
imagens e comunicação instantânea, a palavra literária está mais viva do que nunca e nenhuma forma de ler o mundo dos homens é tão eficaz e rica quanto a que a literatura permite.
Para tanto, o objetivo geral deste trabalho é compreender de que maneira a contação de
histórias apresenta-se como uma estratégia didática aos educadores, para introduzir a literatura no mundo infantil e juvenil, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e criativos.
O estudo propõe uma contribuição teórica, sobre a importância de contar histórias valorizando a boa literatura infantil - calcada em narrativas de transcendência de conflitos, superação de dificuldades, jornadas de heróis - aos professores que não usam
a contação de histórias como recurso pedagógico. De forma que possam repensar sua prática, buscando melhorar suas práxis para a emancipação de seus alunos.
De que maneira a contação de histórias pode contribuir na formação de futuros leitores?
De caráter interdisciplinar, a literatura infantil, assim como os recursos produzidos possibilitam
explorar todos os conhecimentos possíveis do texto literário, enriquecendo o aprendizado do
aluno. Além da ludicidade, esses recursos despertam o interesse dos alunos, tornando o aprendizado muito mais significativo, uma vez que as atividades não são maçantes e repetitivas.
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RECURSO PEDAGÓGICO E
TERAPÊUTICO QUE RESSIGNIFICA A
REALIDADES CONFLITANTES
Quando contamos histórias para as crianças
é o momento em que se entra em contato com
o que é mais pessoal, mais privativo do ser humano. Só podemos ter cuidado ao selecionar
o texto, quando temos um bom repertório. O
professor precisa conhecer as narrativas para
tê-las em mãos e fazer uma boa escolha. Há
necessidade de parâmetros, para escolher um
bom texto, cujas partes estão bem articuladas,
é fundamental.

Outra observação é no que se refere aos elementos intrínsecos à história, que valores ela
me passa? Devemos tomar cuidado com histórias estereotipadas, que simplificam as ações
das personagens, destituindo-as da condição
humana. Como exemplo poderia sugerir a comparação da história da Cinderela dos Irmãos
Grimm com a do Disney. Naquela, a moça passa por várias provas até conseguir ir ao baile;
enquanto nesta (Disney), surge apenas uma
fada madrinha, sem que para isso Cinderela
precise enfrentar desafios.
Podemos contar uma história com finalidade
pedagógica, porém nunca devemos submeter
à história ao conteúdo pedagógico. O próprio
ato de contar já leva o aluno a muitas reflexões
que podem surgir em diversos momentos. O
bom senso do professor o levará à escolha
da melhor ocasião; inclusive o professor pode
contar histórias sem utilizar materiais, devemos
nos valer de outros recursos, como a voz, o
olhar e o corpo.

A arte de narrar histórias encontra suas raízes
nos povos ancestrais que contavam e encenavam histórias para difundirem seus rituais, os
mitos, os conhecimentos acerca do mundo sobrenatural ou não, e sobre as experiências adquiridas pelo grupo ao longo do tempo. Além
da comunicação oral e gestual, ao narrarem
suas histórias, também, registravam nas paredes das cavernas, com desenhos e pinturas,
O que não conhecemos é comparado ao que
suas experiências, algumas delas vividas no
conhecemos e, encontrando-se as semelhancotidiano.
ças e diferenças, passa a ser medido e, porA memória auditiva e a visual eram, então, tanto, conhecido. Buscamos saber de onde
essenciais para a aquisição e o armazenamen- viemos, onde estamos, para onde vamos. Seto dos conhecimentos transmitidos. Campbell gundo Campbell (2005), O momento arghè,
(2005) ponderou acerca dessas práticas, di- fora do tempo e do espaço medidos pelo ser
zendo que elas serviam como meio de sintoni- humano, onde se encontram informações para
zar o sistema mental com o sistema corporal, o grande e assustador mistério da criação é
levando essas populações a viver e a sobrevi- perseguido desde sempre pela humanidade,
ver, além de servirem para justificar e interpre- gerando mitos no inconsciente coletivo. Mitos
tornam-se narrativas, canções, coreografadas
tar fenômenos naturais que vivenciavam.
que reproduzem o momento arghè em forma
Desde há muito, a transmissão oral, passa- de ritual. O ritual compartilhado pelos integranda de geração em geração, foi uma das solu- tes do grupo causa a sensação tranquilizadora
ções encontradas pelas comunidades que não de pertencimento e união. O milagre primordial
possuíam a escrita, para informar as gerações explicado cria valores míticos que os rituais
mais novas os seus saberes, valores e cren- apresentam em encenações. “Como se fosse
ças. Por conseguinte, aqueles saberes consi- aqui e agora”, os integrantes da comunidade
derados imprescindíveis para a sobrevivência reafirmam a ordem e a superação do “pathos”
social (a consciência da finitude do ser) no proindividual e grupal.
cesso compartilhado de aceitação da verdade
mítica.
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Contar histórias faz parte do dia a dia, vivemos contando histórias. Mas por que histórias
são tão importantes? Pelas histórias podemos
chegar à compreensão das necessidades básicas do ser humano e, uma vez que o caminho
se torna conhecido, podemos levar outros à
mesma compreensão.

Entende-se que essa atividade contribui para
nossa formação acadêmica e profissional, uma
vez que nosso foco de pesquisa, a contação
de histórias, está atrelado à relação professor e
aluno. É uma contribuição aos professores que
não usam a contação de histórias como recurso pedagógico, para que possam repensar sua
prática, buscando melhorar suas práxis para a
Atualmente muitos são os debates e pro- emancipação de seus alunos.
postas na área educacional, principalmente
em relação à língua e à literatura, em especial
Na visão de Coelho (2009), a maior resa literatura infantil. Coelho (2009) afirma que ponsabilidade na formação da consciência de
“alguns distraídos não perceberam que a ver- mundo das crianças e jovens é atribuída à padadeira evolução de um povo se faz ao nível lavra escrita. Justifica que, apesar dos indícios
da mente, ao nível da consciência de mundo pessimistas acerca do futuro do livro (princique cada um vai assimilando desde a infância” palmente à literatura), nessa era de tecnologia,
(Coelho, 2009, p.15, grifo da autora). Ela ain- imagens e comunicação instantânea, a palavra
da fala que o caminho para que se chegue a literária está mais viva do que nunca e nenhuesse nível é a literatura, em especial a infantil, ma forma de ler o mundo dos homens é tão
pois esta tem uma tarefa especial a cumprir eficaz e rica quanto a que a literatura permite.
nesta sociedade em constante transformação:
a de auxiliar na formação, quer seja espontaneAtualmente, têm-se inúmeras obras dedicaamente, quer por meio de mediação, em espe- das exclusivamente às crianças e profissionais
cial a mediação escolar.
envolvidos com esse maravilhoso mundo de
imaginação e curiosidade, despertando inteNa visão de Coelho (2009), a maior res- resse em pessoas de todas as idades. Entenponsabilidade na formação da consciência de de-se que essa atividade contribui para nossa
mundo das crianças e jovens é atribuída à pa- formação acadêmica e profissional, uma vez
lavra escrita. Justifica que, apesar dos indícios que nosso foco de pesquisa, a contação de
pessimistas acerca do futuro do livro (princi- histórias, está atrelado à relação professor e
palmente à literatura), nessa era de tecnologia, aluno.
imagens e comunicação instantânea, a palavra
literária está mais viva do que nunca e nenhuCONTEÚDO OBRIGATÓRIO PARA OS
ma forma de ler o mundo dos homens é tão
PLANEJAMENTOS CURRICULARES
eficaz e rica quanto a que a literatura permite.
A partir das leituras sobre Linguagem Oral,
Atualmente, têm-se inúmeras obras dedica- Interação social e Literatura Infantil pode-se
das exclusivamente às crianças e profissionais proceder a uma revisão de literatura para delienvolvidos com esse maravilhoso mundo de near o objeto de estudo, contribuíram com asimaginação e curiosidade, despertando inte- suntos sobre a aquisição de linguagem, outros
resse em pessoas de todas as idades. Enten- que relacionam a linguagem e a comunicação
de-se que essa atividade contribui para nossa interativa como Busatto (2003); Cunha (2003),
formação acadêmica e profissional, uma vez os que tratam da Literatura Infantil como Zilque nosso foco de pesquisa, a Contação de berman (2003); Abramovich, (1991), Coelho
histórias, está atrelado à relação professor e (1997), Bettelheim (1980).
aluno.
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O estudo busca entender como a contação
de histórias é uma estratégia pedagógica que
pode favorecer de maneira significativa a prática docente na educação infantil e ensino fundamental. A escuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades
cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa que
potencializa a linguagem infantil.

Como diz Oliveira (2009) considera que o
mais importante ao contar uma história é o envolvimento da criança e, que, a criança quando
se identifica com alguma parte da narrativa, ela
deve ter espaço para falar de sua experiência
relacionada à história, pois, quando há identificação, a criança ouve com mais interesse e
atenção.
Para Góes (2010), o narrar artístico do homem nasceu a partir do momento em que sentiu necessidade de procurar uma explicação
qualquer para fatos que aconteciam em seu
cotidiano e ao seu redor. E, como é sabido,
na Antiguidade os homens não escreviam, eles
conservavam suas lembranças na tradição
oral. Porém, como a memória era falha, usavam a imaginação para supri-la. E da palavra
viva e animada surgiu o mito, que é o primeiro
estágio da arte de narrar, vinculado ao sobrenatural e à superstição; deste, por conseguinte,
nasceu o conto.

Procuramos analisar o que os autores têm a
dizer se didática do conto de histórias é motivante e enriquecedora nas séries iniciais de
fato, considerando que a estrutura da narração
deve ser previsível para a criança, de fácil linguagem, com imagens e possibilidade de explorá-las posteriormente de forma lúdica, às
narrativas possibilitaram as crianças um melhor desenvolvimento da capacidade de produção e compreensão textual. Entendemos que
o docente precisa incluir em seu planejamento
curricular períodos dedicados à leitura, formando crianças que gostem de ler e escrever, uma
geração de leitores e escritores que vêm na
Na antiguidade a contação oral de histórias
literatura infantil um meio de interação e diver- era vista sob um olhar inferior à escrita, apesar
são.
disso os povos se reuniam ao redor da fogueira
e contavam suas lendas e contos, disseminanPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS do a sua cultura e os seus costumes; reunir-se para ouvir histórias era uma atividade dos
O presente estudo surgiu de uma pesquisa simplórios, isto explica por que durante tanto
bibliográfica, na qual é observada uma forte tempo esta prática foi rejeitada pela sociedade.
convergência entre os autores Oliveira: Oliveira Essas lendas e contos eram histórias do imagi(2009), Góes (2010), Meirelles (1979) e Bu- nário popular pertencentes à memória coletiva,
satto (2003) dos quais defendem que, antes destinadas, a ouvintes, adultos e crianças, que
de trabalhar o texto com os alunos, o profes- não sabiam ler.
sor precisa ler e gostar da história, planejar
A literatura infantil quando desenvolvida com
como motivará os alunos a ouví-la e contá-la
com entusiasmo para então despertar neles o a função do lúdico; interage na formação do
gosto e interesse pela leitura. Se os educado- indivíduo por si própria, pois a literatura traz
res fizeram da literatura infantil um momento o recorte do real, explicitado segundo o olhar
de lazer, de modo que o aluno sinta prazer em do autor e composta dos significados da cultuler uma história, não como uma tarefa a mais ra que a compõem, realizando o processo de
para cumprir, estarão colaborando para o seu transformação no interior do indivíduo, assim
desenvolvimento integral. O professor poderá como age na função de equilibrar os conceitos
levar a criança a se interessar pelo tema da que aleatoriamente ele vai adquirindo pela sua
leitura através de canções, expressão corporal, leitura do ambiente em que vive. Ela reorganiza
conceitos, ora sugere ou discorda, apresenta
dança, observação, contato com a realidade.
culturas até então desconhecidas pelo leitor.
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Um dos principais objetivos da escola é fazer
com que os alunos gostem de ler, mas não podemos obrigá-los a isto, temos que encontrar
formas de persuadir os alunos para que eles
próprios busquem a literatura. Para isso um caminho possível é o da contação de histórias,
pois, como diz MEIRELLES “o gosto de ouvir
é o gosto de ler”. Alguém que toma gosto em
ouvir histórias, provavelmente, procurará lê-las
também. Ou, até mesmo, chegará a escrevê-las, já que “o gosto de contar é idêntico ao de
escrever e os primeiros narradores são os antepassados anônimos de todos os escritores”
(1979, p. 42).
A contação ajuda, principalmente, os alunos
vindos de famílias analfabetas (incluem-se aqui
também os chamados funcionais – sabem decodificar as letras, mas não sabem compreendê-las), já que estas crianças não seriam mais
inseridas diretamente num discurso formal e
científico, intitulado como oficial; partiriam do
que lhes é conhecido. Ao entrar em contato
com um conto maravilhoso, uma quadrinha ou
um dito da sabedoria popular, o estudante talvez pense: “Peraí! Meus pais conhecem isso!
Isso eu já ouvi! Isso faz sentido para mim!” A
partir daí, é perfeitamente possível imaginar
que tal aluno volte para casa, conte o conto
que aprendeu na escola e, no dia seguinte, traga outros contados pelo pai ou por algum parente (AZEVEDO, 2004, p. 158).
Ao trabalhar com formas populares (parlendas, música, contos, etc) eles podem vir a reconhecer a cultura de sua própria família, ou
melhor, podem perceber que sua gente também tem cultura. (...) é a Literatura Tradicional
a primeira a instalar-se na memória da criança. Ela representa o seu primeiro livro, antes
mesmo da alfabetização, e o único, nos grupos
sociais carecidos de letras. Por esse caminho,
recebe a infância a visão do mundo sentido,
antes de explicação; do mundo ainda em estado mágico (MEIRELES, 1979, p. 66).

Uma história nunca vai provocar a mesma
sensação nas diversas pessoas que a ouvem.
Conforme expressa BUSATTO (2003) quando
diz que é a história da vida de cada um que
determinará com que cores e com que música
ela vai soar. Esta arte nos liga ao indizível e traz
resposta às nossas inquietações. Ler a história
antes de contá-la às crianças é um cuidado do
contador para averiguar do que trata a narrativa, se é engraçada, triste, séria e qual a entonação que usará. Segundo Busatto (2003) narrar não é um ato simples e banal, é uma arte
que requer preparo do educador. A contação
de histórias tem como protagonista principal a
palavra – em que o ouvir leva ao imaginar e
o narrar deve encantar. Segundo Abramovich
(1991) contar histórias é o uso simples e harmônico da voz. A expressão, a entonação bem
usada repassando sentimentos e a clareza no
dizer são técnicas fundamentais ao professor/
contador.
A oralidade deve trabalhar dois pontos importantes: a própria comunicação que estabelece
com base na linguagem que a criança já domina, ou seja, quando a criança entra na escola,
já é capaz de dialogar, narrar fatos e histórias,
brincar com colegas e adultos, pedir ajuda etc;
e o uso da linguagem como um importante mediador do conhecimento letrado, visto que a escola de educação infantil para crianças de famílias pouco escolarizadas talvez seja a mais
importante instituição no sentido de ter acesso
ao mundo letrado. Por este motivo, o professor
deve conhecer e valorizar a linguagem que a
criança traz, e a partir dela orientá-la e ensiná-la a forma correta.
De acordo com Oliveira (2009) o hábito de
ler, deve começar nos primeiros anos de vida
da criança e mesmo antes desta ingressar na
escola. Pais e educadores devem tomar consciência da urgência da necessidade de promover o interesse da criança pela leitura, o que,
além de reduzir seu tempo em frente à televisão, e que dará uma bagagem muito maior
de conhecimento e poderá estimular a imaginação e a criatividade. Neste sentido, Oliveira
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(2009) afirma que a sala de aula é um lugar
privilegiado para o desenvolvimento do gosto
pela leitura e um importante setor para o intercâmbio da cultura literária, sendo um espaço
que poderá ser o berço de futuros autores, escritores e artistas.
De acordo com Oliveira (2009), a literatura
infantil é um dos suportes básicos para o desenvolvimento do processo criativo da criança,
pois ela oferece ao leitor uma bagagem de conhecimentos e informações capazes de provocar uma ação criadora, proporcionando também novas experiências e o desenvolvimento
de suas fantasias e criatividade.
O melhor instrumento e a técnica mais eficiente são o amor e a criatividade, unidos à
preocupação com os objetivos do trabalho,
com o nosso público e com a mensagem a ser
transmitida. É preciso que o professor goste
de Literatura infantil, que ele se encante com o
que lê, pois somente assim poderá transmitir
a história com entusiasmo e vibração. Para ler
um texto de Literatura Infantil é preciso ter o coração de criança. Muitas vezes lemos uma história e não gostamos, uma criança lê a mesma
história e fica encantada. Isso pode acontecer
porque lemos com a cabeça de adulto (OLIVEIRA, 2009, p.15).
Em seu estudo sobre as publicações atuais,
Frantz (1998, p.70) observa que uma das marcas da literatura infanto-juvenil brasileira “é a
sua contribuição para uma visão mais crítica
da realidade. Isso tudo sem deixar de lado a
fantasia, o humor, a poesia”.
Abramovich (2003) destaca a importância
de a criança ouvir muitas histórias e comenta que esta ação é que formará o bom leitor,
propiciando um caminho absolutamente infinito
de descobrimento e compreensão do mundo.
Segundo a referida autora a contação de histórias tem papel fundamental no desenvolvimento intelectual e espiritual. Quando a criança
se interessa pela leitura, sua imaginação seja
estimulada, bem como o desenvolvimento co-

municativo, na interação com o narrador, com
os colegas e na interação sociocultural; ajuda,
ainda, no seu desenvolvimento físico-motor,
no seu esforço de ouvir e recontar as histórias
para outras crianças.
A autora comenta também que há muitas maneiras de se avaliar um conteúdo de literatura.
O professor deve acompanhar a leitura no sentido de esclarecer dúvidas ou a compreensão
do texto, ou ainda selecionar os livros mais adequados à biblioteca da sala, de acordo com a
idade dos alunos. Segundo Magdaleno (2002),
nos dias atuais é dever do professor garantir o
direito das crianças, a de usufruir dos prazeres que as histórias proporcionam para isso é
preciso primeiro criar o hábito e o gosto pela
leitura, para só então proporcionar momentos
em que a leitura valha por ela mesma, por tudo
que ela proporciona.
A pesquisa realizada possui caráter qualitativo, pois esse método de pesquisa é útil e preciso para reconhecer e explorar o que acontece
com os fenômenos estudados e as interações
que se instituem, possibilitando o estímulo
ao desenvolvimento de novas compreensões
(Bartunek; Seo, 2002).
A análise dos dados foi realizada de acordo com critérios estabelecidos por Cavalcanti
(2002): o conhecimento aprofundado do texto
pelo professor, a maneira como o profissional
sensibiliza o grupo para o momento da contação de história, a preparação de um ambiente
atrativo para o desenvolvimento do imaginário
da criança entre os outros critérios da autora
vistos por ocasião da fundamentação teórica.
Entende-se que a palavra oral é essencial
para o desenvolvimento da criança. De acordo
com Jorge (2003), a palavra oral é fundamental para o desenvolvimento e construção do ser
psicológico, social e cultural; porém, é pouco
empregada e explorada nas famílias, escolas e
em lugares por ela frequentados.
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Conforme Jorge (2003), percebe-se nas escolas a dificuldade do uso da palavra narrada,
por conta do ritmo acelerado e exigência de as
instituições escolares não permitirem um tempo diferenciado para que alunos e professores
desfrutem dessa experiência.

infantil e seja identificada como importante,
não há uma clareza com relação à relevância
da história em si para o desenvolvimento das
crianças. As professoras em geral não enfatizam a importância da história para a construção de sentidos (BAKHTIN, 2003), de incentivo
a imaginação e de acesso ao conhecimento
O autor acrescenta que o uso inadequado (CHINEN, 1987). Há uma preocupação com o
das bibliotecas e salas de leitura com muitas trabalho de conteúdos escolarizados, como o
regras e formalidades gera condições desfavo- aprendizado das letras e a redação.
ráveis à narrativa. Não é diferente a situação
Alguns questionamentos são retomados
dos professores de educação infantil, os quais
estão sobrecarregados com as atividades co- diante desta análise: Como os professores
tidianas, têm o compromisso de cumprir o avaliam a atividade de contar histórias? Como
currículo, somado com a responsabilidade de realizam essas atividades? Qual o papel que
formar e educar crianças, devem realizar obri- representam em suas práticas pedagógicas?
gações como atividades lúdicas, recreios, e Quais as suas próprias experiências de vida
tantos outros cuidados que o levam a deixar a com relação às histórias infantis? Essas foram
algumas das perguntas iniciais para a realizaprática da narrativa em segundo plano.
ção deste estudo tendo em vista compreender
Diante destas afirmações, torna-se indispen- quais os sentidos atribuídos pelos professores
sável rever a importância da literatura infantil da Educação Infantil para a atividade de contar
para integrá-la de forma dinâmica e criativa no histórias e a relação dessa prática com suas
cotidiano escolar. Assim, acredita-se que o pro- histórias de vida.
fessor deva reconstruir e organizar suas prátiPara a realização desta pesquisa me percorri
cas, para possibilitar aos seus alunos essa experiência maravilhosa, ajustada às condições a discussão em torno da linguagem feita por
Vygotsky (1984, 1987) e Bakhtin (1995, 2003)
do mundo contemporâneo.
e autores relacionados especificamente à literatura infantil, tais como Chinen (1987), BetteÉ fundamental que a criança possa vivenciar
lheim (1980), Machado (2004), entre outros.
a palavra e a escuta em todas as suas possibilidades, explorando diferentes linguagens,
Vygotsky (1984, 1987) e outros autores da
capturando-as e apropriando-se do mundo que
perspectiva histórico-cultural revelam a impora cerca, para que este se desvele diante dela tância de estudos que considerem as relações
e se torne fonte de interesse vivo e permanen- sociais, o papel do outro e a análise de prote, fonte de curiosidade, de espantos de de- cessos para compreender o funcionamento e o
sejos e descobertas, numa dinâmica em que desenvolvimento humano e, assim, estabelecer
ela se socializa e se manifeste de forma ativa, relações entre os processos de ensino-aprendicri(ativa), (particip)ativa em qualquer situação, zagem e o contexto macrossocial em que elas
não apenas “recebendo” passivamente, mas ocorrem.
produzindo e (re) produzindo cultura (JORGE,
2003, p.97).
Segundo ele, na tentativa de atender suas necessidades, os homens, por meio da sua ação
É sabido da ausência de livros adequados na sobre a natureza, produzem seus meios de
escola e de livros impróprios trazidos pelos alu- vida, transformando a natureza e recriando a
nos como parte de seu material escolar. Embo- si próprios. Isso significa que os homens vivem
ra a atividade de contar histórias faça parte da para fazer história, mas também são constituírotina da maioria das professoras de educação dos pela história da humanidade.
304

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

A cultura é compreendida como a prática social que ocorre nas relações sociais entre os
sujeitos que vivem em sociedade e, ao mesmo tempo, é fruto do trabalho social. Assim, a
cultura é a totalidade das produções humanas,
quer dizer, tudo aquilo que é construído pelo
homem (técnicas artísticas, científicas, tradições, instituições sociais e práticas sociais).
Considerar as histórias contadas e compartilhadas pelos professores e seus alunos sob a
perspectiva histórico-cultural significa analisar
os processos de interação vivenciados relacionando-os com o contexto histórico e as experiências vivenciadas individual e coletivamente.
A perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin (2003) traz contribuições relevantes que ajudam a entender a dinâmica dialógica e a construção dos sentidos nas interações verbais que
se realizam nas enunciações. Normalmente, o
professor lê um livro ou conta uma história oral
e conversa com os alunos sobre o tema abordado. Os alunos e o professor compartilham
seus conhecimentos e nas interações dialógicas significam e constroem novos sentidos.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), entre suas várias orientações sugere que: Os professores deverão organizar a sua prática de forma a promover em
seus alunos: o interesse pela leitura de histórias; a familiaridade com a escrita por meio da
participação em situações de contato cotidiano
com livros, revistas, histórias em quadrinhos;
escutar textos lidos, apreciando a leitura feita
pelo professor; escolher os livros para ler e
apreciar. Isto se fará possível trabalhando conteúdos que privilegiem a participação dos alunos em situações de leitura de diferentes gêneros feitas pelos adultos como contos, poemas,
parlendas, trava-língua etc. propiciar momentos
de reconto de histórias conhecidas com aproximação da história original no que se refere à
descrição de personagens, cenários e objetos
ou sem a ajuda do professor. (p.117).

Vemos que o educador é a peça fundamental
que vai mediar os seus alunos ao mundo da
leitura através de práticas atraentes que estimulam na criança o prazer pela leitura. Se os
professores pré-escolares tiverem essa consciência de que o modo como se apresenta o
mundo da leitura para os pequenos vai contribuir para a formação do futuro leitor de amanhã, introduzindo em sua prática pedagógica
momentos envolventes de leituras, de fato estará formando futuros leitores cheio de criatividade em nossa sociedade. Valdez e Costa
(2007) dizem:
É essencial ouvir histórias, ter contato com
os livros, “ler” as páginas com os olhos, seguir
as pegadas do enredo e apoderar-se do conto,
seja no ouvir ou no viver a história. É preciso estimular a criança desde cedo, a conviver
com os livros, incentivá-las a ouvir, falar, observar, valorizar a cultura, trazendo temas presentes nas histórias como forma de conhecer
o mundo e as diferentes vivências e relações
(VALDEZ; COSTA, 2007).
Pensar e preparar o ambiente onde serão desenvolvidas as leituras como também o modo
como serão realizadas farão uma grande diferença, pois dependendo da maneira como foi
pensada, preparada e realizada, o leitor infantil
pode ser muito facilmente envolvido durante o
momento da contação de histórias (p.173).
Após a explanação de algumas teorias existentes sobre o assunto nos dando conta que
a tarefa professor vai além, de ensinar a decifrar códigos e símbolos; cabe a ele auxiliar
o aluno na compreensão e interpretação dos
conteúdos, assim como na exposição destes
mesmos e a instigar nos alunos a formulação
de postura crítica acerca do que aprende e a
expressar seu ponto de vista; no que diz respeito à interpretação de obras literária, exige se
que preferencialmente o professor–leitor e que
possua um vasto conhecimento para proporcionar aos seus alunos um universo de opções
de indicações de leituras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento infantil se dá num processo criado pela própria criança a partir das interações que vivencia, sendo assim, a literatura infantil em especial a contação de histórias na
educação infantil e ensino fundamental, como atividade interativa e pedagógica mediada pelo
educador contribui para este desenvolvimento.
Além disso, a história permite o contato das crianças com o uso real da escrita, leva-as a conhecerem novas palavras, a discutir valores como o amor, família e trabalho, e a usarem a imaginação, desenvolvem a oralidade, a criatividade e o pensamento crítico, auxiliam na construção
da identidade do educando, seja esta pessoal ou cultural, melhoram seus relacionamentos afetivos interpessoais e abrem espaço para novas aprendizagens nas diversas disciplinas escolares,
pelo seu caráter motivador sobre a criança.
Por isso é indispensável que o educador tenha conhecimento dos benefícios dessa prática
sobre o desenvolvimento infantil, e saiba utilizá-lo adequadamente em sala de aula no ensino
e aprendizagem dos seus educandos, ou na pedagogia hospitalar, como potencializadora dos
conteúdos trabalhados e ferramenta interdisciplinar, e não apenas por isso, mas também como
uma fonte de prazer, conhecimento e emoção, onde o lúdico se torna um eixo condutor no estímulo à leitura e à formação de uma geração leitora e escritora de alunos.
Cabe aos educadores já em atuação, como os que ainda se encontra em formação utilizar literaturas infantis; na sala de aula, promovendo matéria-prima para a formação do indivíduo, ainda
em sua infância. Seguindo um processo de seleção, deve-se mostrar também aos alunos, as
literaturas que corrompem, manipulam docilizar e alienam, e lhe explicar como isso pode acontecer. Revelar a intenção da literatura, esmiuçá-la aos indivíduos em formação sedentos do novo,
do interessante, do prazeroso, faz com que o interesse pela literatura se torne uma necessidade,
assim como é necessário o alimento para o corpo.
Assim naturalmente esse indivíduo vai formando em si conceitos, significados do real expressos no mundo da fantasia, moldando seu caráter, sua cultura, seu eu, de forma equilibrada, tornando-se perceptível a realidade sem deixar de vislumbrar um futuro imaginário, porém possível
de se realizar. E à medida que isso ocorre o processo de humanização do indivíduo; paralelamente mente o processo de aprendizado escolar. Surtindo efeitos positivos nas demais áreas
e disciplinas. Faz se então necessária à devida atenção dos educadores a literatura infantil, em
sala de aula e deste modo formando o indivíduo em seu sentido mais amplo como ser humano.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
CONTINUADA DO PROFESSOR
RESUMO: O docente precisa aprimorar seu conhecimento no exercício da profissão, é necessário
que busque se preparar para enfrentar os desafios que possam surgir na prática pedagógica,
podendo optar por algumas alternativas que contribuam para seu crescimento. É importante
que o professor entenda a relevância e a necessidade de uma boa formação continuada e o
quanto ela pode influenciar na qualidade de seu trabalho, para que ele possa adquirir conhecimentos que o ajudem a se sobressair das diversas situações que possam emergir no dia a dia.
Entende-se que a formação continuada dá ao mestre a oportunidade de aprimorar técnicas
e habilidades através dos cursos de aperfeiçoamento, podendo aplicá-las com os alunos durante as aulas, visando alcançar melhores resultados. Conclui-se que o mercado de trabalho
procura profissionais preparados e preocupados com sua constante atualização e crescimento. As exigências são muitas, fazendo com que o professor precisa estar atento e dispondo-se
com flexibilidade. Sabe-se que os obstáculos serão encontrados diariamente, mas se deve
criar estratégias colocando em prática a troca de experiência adquirida com o coletivo. Esta
pesquisa tem como objetivo mostrar os aspectos que influenciam no desenvolvimento dos
docentes junto à formação continuada com a prática pedagógica. Para tanto, utilizou-se uma
pesquisa bibliográfica, com revisão de autores importantes para aprofundar o estudo. Dentro das referências utilizadas para embasar o presente artigo estão Behrens (1996), Zukami
(2003) e Azanha (1990).

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Professor; Formação Continuada.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo mostrar os aspectos que influenciam o desenvolvimento
dos docentes junto à formação continuada com a prática pedagógica. O docente precisa
aprimorar o seu conhecimento no exercício de sua profissão, lembrando-se sempre em
realizar uma autoavaliação dos seus métodos pedagógicos em sala de aula. É necessário perceber que a qualificação profissional contribui de forma significativa para um ensino-aprendizagem
de qualidade.
Para a realização deste trabalho, foram consultados diversos estudos embasados neste tema,
através de leituras de livros de outros autores, reforçados por artigos e publicações da internet
feita por acadêmicos e professores que tiveram interesse em estudar a área. Os professores
precisam estar conscientes de seu papel social, e assim ajudar os discentes a entenderem a
sociedade em que estão inseridos e suas adversidades, permitindo uma visão crítica dos problemas que vão surgindo ao longo da vida, ajudando-os a resolver conflitos que possam surgir
em seu cotidiano.
Entende-se que é preciso se qualificar, pois os desafios encontrados durante o exercício da
profissão são muitos, exigindo do docente diferentes conhecimentos e um trabalho dinâmico e
interativo que o ajude a lidar com as diferentes situações em seu ambiente de trabalho. Para ser
um exímio profissional é necessário, portanto, dominar uma série de capacidades, saberes e
competências que são próprias do exercício da docência.
Nesse sentido, defende-se a necessidade de que o profissional da educação precise estar
qualificado e apresentar largo conhecimento específico da profissão na qual ministra suas aulas
para desenvolver um trabalho de qualidade, indo além da transmissão de conhecimentos, sendo
um profissional dinâmico.
Assim, esse estudo se justifica pela necessidade de investigar a área de formação continuada
do professor, para assim contribuir para a evolução da educação nacional, que tem sofrido com
problemas relacionados à má qualidade. Contribuir para a formação continuada dos docentes,
apontar caminhos para essas melhorias e a análise de questões relacionadas à qualidade da
educação e o papel do professor nesse processo são questões que justificam este artigo.
Não se pode esquecer que, para que o professor atinja seus objetivos, é necessária a profissionalização da função. Em outros termos, para que o educador seja respeitado e consiga ter
sucesso em sua jornada é fundamental uma postura de seriedade e competência, a base de um
bom trabalho e buscar se aperfeiçoar sempre.
Assim, a questão que move o processo desta investigação pedagógica é: Qual é a importância
deste tema para a melhoria de qualidade dos sistemas de educação brasileiros e para que o ensino realmente foque a aprendizagem dos alunos? Quais são as perspectivas para um país que
forma bem seus docentes? Quem deve ser o sujeito nesse processo de formação continuada?
Na primeira seção, este trabalho discute a importância da qualificação continuada para a melhoria dos sistemas de ensino e para o fortalecimento do papel do professor como peça-chave
transformadora da educação. Na segunda seção, são esclarecidos os caminhos metodológicos
trilhados para a construção da pesquisa e deste trabalho e apresenta-se a formação continuada
como a ferramenta mais eficaz para transformar métodos e práticas arcaicas em modelos mais
atuais e inovadores de uma educação para o século XXI. Nas últimas seções têm-se as considerações finais, que irão fazer uma abordagem geral de todo o artigo, assim como as trazer
reflexões do próprio autor, e as referências, espaço destinado a elucidar autores e obras que
auxiliaram na elaboração e compilação deste trabalho.
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ada tem uma ampla importância na formação
dos docentes, tendo como fontes e alternativas
Conforme Freitas (2007, p.34), a educação de buscar para que inove o ensino e o ajude a
é um caminho certo para o desenvolvimento lidar com as diferentes situações do dia a dia
de um país, e os professores podem contribuir em sala de aula.
com isso, aperfeiçoando-se cada vez mais para
Desta maneira, conforme Bona (2008, p. 32),
a qualidade do ensino e formação de cidadãos
conscientes. Sendo assim, é necessário que o o pensamento e a reflexão da prática docente
profissional busque se preparar para enfrentar pode ajudar a combater as dificuldades da reaos desafios que possam surgir na sua profis- lidade em sala de aula e ambiente de trabalho,
são e prática pedagógica, podendo optar por assim dando uma ressignificação a sua prátialgumas alternativas que veja que contribui ca, assumindo um papel de facilitador e mediador do conhecimento, levando o professor a
para seu crescimento profissional.
perceber a importância da formação continuaNesse sentido, deve-se atentar que não da na formação dos educandos, ajudando-os a
adianta ir somente à sala de aula ensinar de- entenderem o meio em que vivem e sua comterminados conteúdos. É preciso assumir res- plexidade dos problemas que surgem no seu
ponsabilidade com a educação dentro e fora cotidiano de forma crítica e reflexiva.
da escola, procurar formar alunos também
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
para vida, cientes de seus deveres e direitos
CONTINUADA PARA OS
enquanto cidadãos. É preciso preparar-se para
PROFESSORES
assim oferecer uma educação de qualidade
e exercer os diferentes papéis na sociedade,
Conforme Ghedin (2008, p. 35), atualmente
buscando tornar os alunos responsáveis, com
pensamentos e atitudes que visem ao seu cres- a procura por uma melhor qualificação profiscimento. O professor também deve buscar em sional é maior e mais presente no dia a dia dos
sua formação estar preparado para possíveis docentes, isso ocorre de várias formas, dendesafios que possam surgir no contato com os tre elas pode-se destacar cursos de extensão,
alunos, estes que nunca tiveram tão em conta- palestras, as pós-graduações, seminários, plato com novas tecnologias e fontes de conheci- nejamentos mais interativos e interdisciplinares
entre outros, visando-se os melhores métodos
mento como atualmente.
Segundo Bona (2008, p. 29), é importante de aperfeiçoar sua prática pedagógica. A que
que os docentes entendam a relevância e a pode se atribuir a exigência do mercado de tranecessidade de uma boa formação continuada balho de docentes mais qualificados e atualie o quanto ela pode influenciar para a qualida- zados para que possa trabalhar com os alunos
de de seu trabalho, adquirindo conhecimentos e lidar com as dificuldades que estão diariaque os ajudem a se sobressair das diversas e mente presente na sala de aula. Para Behrens
diferentes situações que possam emergir em (1996, p. 24): “na busca da Educação Continusua prática pedagógica durante as aulas, o ada é necessário ao profissional acreditar que
que vai além do conhecer conteúdos e méto- a educação é um caminho para a transformados, mas também técnicas pedagógicas. So- ção social”.
bre esta formação continuada, dentre muitos
Nesse sentido, Behrens (1996) enfoca que
de seus benefícios está o de gerar reflexão
da prática pedagógica, buscando melhorar e necessariamente é preciso ter profissionais
tornar-se um profissional capaz de adaptar-se que acreditem que a educação é o principal
às várias e constantes transformações que o caminho para transformação, e que além de
campo educacional apresenta. Nesse sentido, uma primeira formação é preciso estar se atusubentende-se que essa qualificação continu- alizando em meio às transformações do con-

A EDUCAÇÃO É O CAMINHO
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texto onde estamos inseridos. Os professores
precisam estar conscientes de seu papel social
e assim ajudar os discentes a entenderem a
sociedade em que estão inseridos e suas adversidades, permitindo uma visão crítica dos
problemas que vão surgindo ao longo da vida,
ajudando-os a resolver conflitos que possam
surgir em seu cotidiano. Contudo, é preciso
haver uma transformação no espaço no qual
se trabalha, exigindo conhecimentos e métodos viáveis no qual leve os alunos não apenas
reproduzir, mas construir conhecimentos de
forma crítica. Assim, se faz essencial estudar
minuciosamente as principais razões para que
tudo isso aconteça, assim como atualizar-se e
melhorar sempre.

cos. É preciso se autoavaliar com a satisfação
pessoal, pois o profissional que trabalha com
prazer, disposição e dedicação diante do que
gosta desenvolve maior incentivo sempre procurando melhorar com técnicas inovadoras.

Nesse contexto, conforme o pensamento de
Paulo Freire (2006, p.87), é importante salientar que os professores devem permanecem
em evolução, com preparo e qualificações
para estarem sempre em constante reflexão
de sua profissão e prática pedagógica, analisando suas ações, fatos ocorridos em sala de
aula, pesando pontos positivos e negativos,
buscando melhoria de suas ações, diante os
conflitos variados, sendo físico, social, pedagógico, fazendo o professor procurar mudanças
Para Ghedin (2008, p. 35), “os docentes de estratégias que melhorem a convivência em
precisam estar cientes de que o mercado de seu meio profissional e, sobretudo sua prática
trabalho prioriza profissionais qualificados, pre- pedagógica.
parados e dispostos a encarar os desafios propostos a sua função”, assim, devem sempre
Nesse contexto, a luz dos pensamentos de
buscar melhorar a qualidade de ensino, sendo Paulo Freire (2006), pode-se dizer que a forque a graduação não é suficiente para garan- mação de professores é um meio necessário e
tir um bom ensino, sendo muito importante a fundamental para consolidar a mudança, mas,
busca de novos conhecimentos que venham por si só, nenhum curso de formação e cacontribuir para o desenvolvimento de um bom pacitação docente leva a mudanças substantrabalho, tendo essa qualificação como uma al- ciais no meio educacional, principalmente se
ternativa a ser considerada pelos docentes que for apresentado ao grupo de professores de
queiram melhorar sua prática pedagógica. Nes- maneira estanque e desligada da prática pedase sentido, a temática é de grande importância gógica realizada na escola. Assim, todos precipara os docentes, estes que hoje assumem di- sam estar inseridos no mesmo projeto de muferentes papéis dentro da escola, necessitando danças e evoluções colocando em exercício as
de saberes que lhes auxiliem a lidar com suas experiências adquiridas tanto na formação inimúltiplas funções, atendendo as necessidades cial quanto nas capacitações feitas, analisando
dos alunos e as exigências sociais e preparan- criticamente suas experiências vividas.
do assim o discente para a vida.
Conforme Ghedin (2008), sabe-se que não
se aprende sem experiências, sendo necessário um engajamento com o coletivo, onde se
aprende com a troca de conhecimentos e informações entre colegas, refletindo e apresentando resultados significativos importantes para a
melhora da prática pedagógica beneficiando
o crescimento do aluno. Reconhece-se que
a formação continuada de professores não é
somente a busca de conhecimentos específi312
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO
TEMA DE ESTUDO
Para Garcia (1999), a formação continuada é um tema muito recorrente ao longo dos
anos. Pesquisas já foram feitas com a intenção
de solucionar a dicotomia entre a prática e a
teoria, entre os que constroem conhecimento e aqueles que neles tomaram como base
de suas práticas, produzindo um novo plano
dessa modalidade de formação. Considerando
que a escola é o melhor espaço para formação docente, entendendo a diferença do próprio corpo docente com seus conhecimentos e
evolução obtida ao longo da vida, procurando
praticar o pensar crítico sobre o conhecimento
e o fazer pedagógico, em uma firme construção da qualidade docente no contexto atual.
Segundo Garcia (1999, p. 56), “os docentes
almejam da escola um ambiente de formação,
onde compartilham o seu modo de pensar,
sobre as experiências e sobre as práticas pedagógicas”. Nesse sentido, a escola enquanto
maior interessada em proporcionar um ensino de qualidade e formar alunos conscientes
e críticos deve incentivar seus profissionais a
procurar se atualizar e tornarem-se pesquisadores assíduos como forma de lhes ajudar na
realização de um bom trabalho com seus alunos, apontando a formação continuada como
um caminho.
Sabendo que se trata de uma longa caminhada, onde a experiência é um percurso profissional que pode ser adquirido com o coletivo, pois dividindo conhecimentos, experiências
pode se criar maneiras inovadoras de ensinar,
tornando a aprendizagem mais dinâmica e interativa. Mizukami (2003, p. 81) coloca que “há
aprendizagem organizacional quando os membros experimentam uma situação problemática, questionam, investigam e refletem em favor
da organização”.

Dessa forma, conforme Mizukami (2003), o
produto desse meio dinâmico das teorias e
ações em uso. Devem-se procurar maneiras
que estimulem os profissionais a encorajarem-se a construir saberes e interferir no meio
onde vivem, encontrar uma melhor forma de se
ensinar, colocando suas ideias em prática de
forma a contribuir para um ensino de qualidade. Sabemos que todo trabalho humano tem
envolvimento com o conhecimento, pois o saber e a prática não podem andar em caminhos
opostos, pois estes são como dois pilares do
trabalho docente e deve-se aplicá-los de maneira a contribuir para o desenvolvimento de
seu trabalho e facilitar o aprendizado dos alunos. Desse modo, entende-se que a formação
continuada nos dá a oportunidade de aprimorar
técnicas e habilidades adquiridas nos cursos
de aperfeiçoamento, podendo estar aplicando
com os alunos durante as aulas, visando alcançar melhores resultados.

COMPREENDENDO A FORMAÇÃO
CONTINUADA E SUA PERSPECTIVA
NA AÇÃO DOCENTE
Para Nóvoa (1992) é necessário compreender que para a formação continuada se torne
um caminho efetivo, é preciso que os professores tenham oportunidade de conhecer de
forma ampla a sua importância para o desenvolvimento de trabalho. Isso será uma forma de
auxílio para enfrentar as dificuldades encontradas na sua profissão.
Nesse contexto, Nóvoa (1992, p.26) diz que
“este é o processo que conduz a uma transformação de perspectiva e a produção, pelos
próprios professores de saberes reflexivos e
permanentes.” Assim, esse processo de conhecimento leva os docentes também a melhorarem seu preparo enquanto compromisso com
seus alunos numa retidão ética, observando o
respeito aos outros, a coerência, a capacidade
de viver e de aprender com o diferente. Deste
modo, entende-se que a formação continuada
nos dá a oportunidade de aprimorar técnicas e
habilidades adquiridas durante e depois o período da graduação.
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Desenvolver o processo de colocar mais formação e qualificação nas escolas deveria ser
algo simples, mas não é uma tarefa fácil, principalmente para os professores, o que lhe atribui
um certo caráter de necessidade de debate,
diálogo e proposta para o crescimento coletivo e individual de todos que compõem a comunidade escolar. Compreendendo o conceito
que esse termo envolve um número maior de
pessoas, pois não se reduz apenas aos professores, é preciso que se utilize de todos os
recursos existentes no ambiente escolar para
que essa caminhada seja mais firme, ampliando, assim, o conhecimento.
Segundo Oliveira (2008, p. 8), “a formação
continuada tem sido dentro da educação um
fator importante para a formação de cidadãos
conscientes, fazendo com que os docentes reflitam a respeito de sua prática em sala de aula
em seu cotidiano”. Desta maneira, permite ao
professor a aquisição de conhecimentos que
possibilitem atender as necessidades impostas pela profissão, ajudando-os a melhorar sua
prática enquanto educador. O interesse dos docentes a procura da sua formação continuada
deve-se a necessidade de conhecimentos que
lhes ajudem a lidar com as dificuldades que se
deparam dia a dia de sua prática pedagógica
em sala de aula, a fim de encontrar novos métodos de ensino que garantam o desenvolvimento de um trabalho de qualidade que resulte
em uma aprendizagem significativa.
Para Oliveira (2008), refletir apenas sobre
a prática diária não é suficiente, é necessário
que haja um pensar constante de maneira que
inclua todo contexto social e suas relações entre os que convivem. O espaço de formação do
professor é a escola, e deve-se compartilhar os
saberes entre os professores. O planejamento
e o desenvolvimento de ações conjuntas; estratégias de colocar em prática as ações reflexivas são indispensáveis. É necessária a reflexão
da prática pedagógica docente para que juntamente com a formação continuada possam se
capacitar, melhorando a qualidade do ensino
na escola em que se atua, realizando trabalhos

inovadores que estimulem os alunos a estudar, participar, construir seus conhecimentos.
O professor precisa se permitir, tornar-se mais
aberto às oportunidades, não se portando de
maneira acomodada, buscando desenvolver
novas ideias que contribuam e facilitem sua
atuação em sala de aula. Ele deve adquirir os
conhecimentos, compartilhar as ideias e as dificuldades para que juntos possam melhorar a
qualidade da prática de ensino, resultando em
mudanças e transformações no seu meio social, segundo Oliveira (2008).

O PROFESSOR COMO SUJEITO DA
FORMAÇÃO CONTINUADA
Para Freitas (2007, p.34), o professor muitas
vezes assume vários papéis dentro do ambiente escolar, como por exemplo, a orientação de
outros funcionários e até de outros professores,
desenvolvimento de projetos que contribuam
para o trabalho docente na escola etc. Este profissional sempre foi indispensável no âmbito escolar, e hoje mais ainda, pois a educação vive
um momento de crise com a falta de estímulos, cabendo a ele próprio planejar, reverter tais
desestímulos, buscando auxiliar no desenvolvimento da criatividade e técnicas que melhor
propiciem o ensino e aprendizagem dos alunos.
Neste caso, cabe aos professores terem a iniciativa de melhorar e procurar investir na sua
profissionalização, a fim de obter conhecimentos que os ajude a alcançar resultados mais
significativos, investindo assim na sua formação
continuada. A formação inicial, juntamente com
a formação continuada, pode provocar grandes
mudanças no ambiente escolar e a interação
entre professores pode levar à reflexão de suas
práticas, resultando em inovações, novos saberes e novas formas de educar, resultando assim
na transformação do processo de ensino.O professor quanto um profissional importante no processo de ensino precisa assumir com firmeza e
eficiência os desafios que lhes são propostos,
integrando-se ao meio dos profissionais para
assim ter conhecimentos dos problemas e organizar estratégias que podem ajudar em meio ao
que for encontrado. Leite (2006) diz que:
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o professor não pode ser nem puro e simples
A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO
teórico. Ele está entre os dois. A junção deve
FATOR DE MELHORIA DA QUALIDADE
ser ao mesmo tempo, permanente e irredutível,
DE ENSINO
porque não pode existir um fosso entre teoria
e prática. E essa abertura que permite a proPara Mizukami (2009), a formação continuadução pedagógica. Somente será considerado
docente aquele que fizer surgir mais na e pela da tem sido uma tendência importante na forarticulação teórica prática em educação (LEITE, mação de professores, sendo apresentados de
formas variadas por meio de conferências, en2006, p. 151).
contros, seminários com a função de capacitar
Conforme a citação, a formação continuada e melhorar a competência do sujeito escolar,
no trabalho docente vincula-se à orientação dos abrangendo os mais diversos profissionais proprofessores direcionados aos mesmos num pro- fessores, coordenadores, supervisores e direcesso de reflexão sobre sua prática pedagógica, tores.
visando autoavaliação para inovação do ensino
e promoção da aprendizagem dos alunos.
Assim, em conjunto, podem desenvolver estratégias que melhorem a prática docente em
Segundo Leite (2006, p. 154), é relevante des- sala de aula e atenda as necessidades que os
tacar ressaltar que nesses processos de educaprofessores lidam no contexto escolar. A difição continuada não tem como objetivo somente
culdade do professor em não saber lidar com
definir ideias, mas também procurar mudar métodos ultrapassados que dificultam o pensar e as diversidades dos alunos presentes na escoatrasam a busca de uma prática inovadora. As- la são atribuídas à má formação inicial, tendo
sim, tendo o docente como principal interlocu- como caminho melhorar a sua missão.
tor, este podendo buscar apoio, dividir seus proConforme Mizukami (2009, p. 06), “é imblemas e dificuldades vivenciadas diariamente
portante ressaltar que embora o professor se
no ambiente escolar.
disponha a se profissionalizar, ter um embaO professor precisa se demonstrar disposto samento teórico para lidar com os possíveis
em se ajudar e na prática, também, de ajudar problemas e necessidades dos alunos”, assim,
outros professores, tendo embasamento teórico é preciso que também as escolas ofereçam
para saber lidar ao se deparar com o problema, condições para que os docentes desenvolvam
buscando planejar e elaborar estratégias claras suas teorias, sendo assim não somente o proque produzam efeito ao problema que se quer fessor preparar-se, mas também a escola.
resolver. Conforme Leite (2006), neste sentido,
pode-se afirmar que os docentes não apenas
Azanha (1990) afirma que:
são usuários do saber, mas também o criam e
com isso podem ultrapassar e ir além de seus
A própria ideia de autonomia da escola, com
conhecimentos e colocá-los em prática com um
olhar crítico e reflexivo. Por todos esses aspec- estímulos ao desenvolvimento de um projeto
tos, entende-se que o professor exerce uma pedagógico específico, pressupõe que a entigrande influência no trabalho dos outros profis- dade a ser melhorada é a escola e não o prosionais da escola, contribuindo assim para qua- fessor. Este deve merecer atenção enquanto
lidade do ensino e aprendizagem dos alunos e participante de um projeto escolar. Fora disso,
a prática pedagógica docente.
o aperfeiçoamento individual do professor é
uma questão pessoal, cuja solução a Administração de ensino pode e deve criar condições
facilitadoras, mas não transformá-lo num problema público. O problema público está na escola (AZANHA, 1990, p.54).
315

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Para se falar em qualidade de ensino é preciso abranger mais que os professores, pois
a escola é formada por outros sujeitos que
contribuem ou deveriam contribuir para a boa
qualidade de ensino, devendo ser um trabalho
coletivo e interativo com objetivos em comum,
o ensino de qualidade.
Dessa forma, para Azanha (1990), é preciso
que mudemos nossa visão limitada, tornando-a
mais ampla quanto à avaliação dos fatores que
necessitam de mudanças para que se possa
oferecer um ensino de qualidade, que vai além
da preocupação da formação continuada dos
professores abrangendo toda a escola.
A formação continuada tende a oferecer para
as docentes possibilidades para melhor organizar seu trabalho em sala de aula, oferecendo
subsídios teóricos que possam colocar em prática, contribuindo para o ensino-aprendizagem.
Além de oferecer meios que o levem a ampliar
seus conhecimentos no seu campo de trabalho, ajudando-os a lidar com os problemas que
possam surgir durante sua prática em sala de
aula.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Segundo Lakatos (2010), a metodologia é
o estudo dos métodos a serem desempenhados para conduzir uma pesquisa, a qual tem
como objetivo analisar as características e a
natureza do objeto a ser examinado. É um tipo
de pesquisa que busca identificar um fato específico. A metodologia faz uma aplicação do
caminho percorrido para elaboração de um
estudo. Quanto à pesquisa, pode-se dizer que
são ações que tentam descobrir novos conhecimentos de determinados assuntos, ou
seja, é a base para as atividades universitárias.
Nesse contexto, a formação continuada é um
tema muito recorrente ao longo dos últimos
anos, pesquisas já foram feitas com a intenção
de solucionar a diferença entre a prática e a teoria, para que assim elas andem sempre juntas,
contribuindo consideravelmente na formação
dos docentes que já estão no mercado de trabalho e também para aqueles que ainda vão entrar
no mercado de trabalho. Por esse motivo, dentre
algumas as referências utilizadas para embasar
o presente artigo estão: Leite (2006), Behrens
(1996), Mizukami (2003) e Azanha (1990).
Compreendendo o mesmo sentido, pode-se dizer, segundo Schnetzler (1996), que a pesquisa
científica é um processo metodológico de investigação e busca de respostas a questionamentos.
Para o desenvolvimento deste trabalho, aplicou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica e em
mídias digitais, e foram nesses meios que foram
encontradas afirmações teóricas de autores, de
revistas, de artigos, livros e muitas outras fontes
para elaboração e compilação deste trabalho.

Ainda segundo Azanha (1990), o docente precisa estar ciente que sua formação vai
além de sua graduação, tornando-se aberto a
novos conhecimentos, indo à busca de outras
formações ao longo de sua prática profissional,
visando adquirir experiência para o desenvolvimento de um bom trabalho. É por meio da formação continuada que os professores podem
conhecer novas metodologias de ensino a faO objetivo da pesquisa será exploratório, aszer uso em sua prática pedagógica na escola, sim, irá se identificar a importância de que os
relacionando ao seu saber prático desenvolvi- docentes entendam a relevância e a necesdo no seu cotidiano.
sidade de uma boa formação continuada e o
quanto ela irá influenciar para a qualidade de
A formação continuada deve apresentar ao seu trabalho. Quanto à abordagem, será de
docente formas inovadoras de ensino que ul- natureza qualitativa, pois segundo Prodanov
(2013), a sua intenção é buscar compreender
trapasse de conteúdos, levando a conhecer noo comportamento do elemento estudado, no
vos métodos de ensino que proporcione apren- caso deste trabalho o fato de que o docente
dizagem não restringindo apenas a cumprir o precisa aprimorar o seu conhecimento no exercronograma do currículo.
cício de sua profissão, compreendendo que é
necessário que o profissional busque se preparar para enfrentar os desafios que possam
surgir na sua profissão e prática pedagógica.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO PERSPECTIVA DE FUTURO
Segundo Neves (2014, p. 35), “a formação continuada apresenta-se como caminho para o docente compreender e saber lidar com as problemáticas vivenciadas em sua prática pedagógica”,
buscando, assim, encontrar possíveis soluções às mais diversas deficiências que se encontram
no cenário educacional. O que se leva a refletir quanto ao docente, sua atuação, tornando-o mais
eficiente de forma a propiciar uma nova prática de ensino.
Nesse contexto, o conhecimento é necessário para que se possa atuar diante das variadas
situações vivenciadas na profissão docente e se criar um fazer pedagógico em que resulte em
aprendizagem do discente. Assim, tornando uma das possibilidades para preparação docente,
levando-os a refletir sobre sua prática, tornando-se um sujeito transformador de sua realidade,
sendo a partir dessa reflexão possa estar identificando suas deficiências e melhorando sua prática pedagógica.
Para Ghedin (2008), durante sua formação, o professor deve estar atento às informações e
fazer uso delas para auto avaliar sua prática, procurando corrigi-las e melhorá-las, visando desenvolver novos métodos de ensino que contribuam de forma mais eficaz no seu exercício em
sala de aula. Nesse sentido, sabe-se que a escola tem um papel importante quanto ao desenvolvimento humano, incumbindo-a de oferecer informações que permitam ao professor construir
seus aprendizados e conhecimentos, quebrando paradigmas mais arcaicos de uma educação
conteudista baseada na simples transmissão de conteúdos, o que ainda está muito presente nas
escolas atuais.
Assim, é necessário que a escola juntamente com o docente procure os melhores caminhos
e sigam novos pensamentos quanto sua prática de ensinar, dando-lhes oportunidade de seguir
caminhos mais adequados para lidar com os problemas vivenciados na sua profissão. O que se
faz saber que para isso acontecer é preciso que o docente acredite que por meio da aquisição
de novos conhecimentos poderá desenvolver novas práticas de ensino e novo fazer pedagógico,
contribuindo para um ensino aprendizagem significativo, que os tornem cidadãos críticos reflexivos capazes de pensar e atuar no meio social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A profissão docente exige um esforço permanente dos professores, o docente além de garantir
uma graduação sólida, precisa investir em sua formação continuada aprimorando seu conhecimento a fim de dominar saberes que o tornará capaz de resolver suas tarefas diárias. Contudo,
entende-se que a formação deva ser transformadora levando o professor deixar paradigmas
ultrapassados, adotado em sua profissão práticas pedagógicas reflexivas.
O docente deve adotar práticas pedagógicas que construam ideias inovadoras estimulando
o aluno a pensar e realizar ações que levem à transformação social, consciente de seu papel
decisivo enquanto professor deve proporcionar e levar a reflexão desempenhando seu papel de
líder no preparo dos discentes, com o objetivo de formar indivíduos ativos e críticos.
Reforçando a ideia de que o professor precisa deixar velhos métodos de ensino que atrasam
uma educação de qualidade, regras e rótulos ultrapassados comprometem o desempenho de
professores e alunos, deixando a reflexão distante dos objetivos desejados. Na incessante busca
pela profissionalização é preciso compromisso, dedicação e disponibilidade para buscar melhorias para a profissão e entender o real sentido da formação continuada dentro desse contexto.
Portanto, conclui-se que o mercado de trabalho procura profissionais preparados e preocupados em sua profissionalização. As exigências são muitas, fazendo com que o professor esteja
atento e dispondo-se com flexibilidade. Sabe-se que os obstáculos serão encontrados diariamente, mas se deve criar estratégias colocando em prática a troca de experiência adquirida com
o coletivo.
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A CONTRIBUIÇÃO DO TEATRO PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

RESUMO: Hoje, um número crescente de comunidades está percebendo a importância do teatro para o desenvolvimento das crianças. As artes cênicas ensinam as crianças a pensar criativamente através da imaginação. As habilidades de pensamento criativo são críticas no mundo
dos líderes empresariais, onde a capacidade de criar soluções para os problemas é um ativo
necessário e valorizado. As habilidades criativas são uma das habilidades mais importantes
necessárias para ter sucesso em qualquer setor. O teatro permite que você pise no lugar de
outra pessoa e veja a vida do ponto de vista deles. Isso ensina aos jovens, lições de empatia
e relatividade cultural.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Habilidades; Imaginação.
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INTRODUÇÃO

O

teatro expõe os jovens a novos vocabulários e formas de comunicação. Através das
artes da dança, da atuação e da música, as crianças aprendem a se comunicar de
várias maneiras únicas.

As crianças precisam de imaginação para crescer, criar, pensar e brincar. O teatro é o lugar
mais valioso em que as crianças podem explorar as infinitas possibilidades de sua imaginação
e o que podem fazer.
A participação no teatro quando criança pode ter um impacto positivo no seu desenvolvimento
de várias maneiras, e essas atividades não se limitam à companhia de teatro do seu bairro ou à
aula de teatro local. Atividades relacionadas ao teatro, como atuar, cantar, se apresentar ou até
mesmo brincar de fingir, ler livros em voz alta e imaginar em casa são todas as maneiras pelas
quais a criança pode exercitar sua imaginação, o que afetará positivamente seu desenvolvimento.
A capacidade de sentir-se confiante e confortável em falar em grupo não é fácil para muitas
crianças, especialmente aquelas que podem ser um pouco tímidas. O teatro ensina as crianças
a serem assertivas, a serem confiantes e a se expor quando estão em um ambiente de grupo.
De acordo com o PCN de Arte:
As pesquisas desenvolvidas a partir do início do século em vários campos das ciências humanas trouxeram dados importantes sobre o desenvolvimento da criança, sobre o processo criador,
sobre a arte de outras culturas. Na confluência da antropologia, da filosofia, da psicologia, da
psicanálise, da crítica de arte, da psicopedagogia e das tendências estéticas da modernidade
surgiram autores que formularam os princípios inovadores para o ensino de artes plásticas, música, teatro e dança. Tais princípios reconheciam a arte da criança como manifestação espontânea e auto-expressiva: valorizavam a livre expressão e a sensibilização para a experimentação
artística como orientações que visavam o desenvolvimento do potencial criador, ou seja, eram
propostas centradas na questão do desenvolvimento do aluno (BRASIL, 1997b, p. 21-22).
Aprender a sentir-se à vontade ao falar, se movimentar pelo palco e talvez fazer uma cara boba
na frente dos outros ensina as crianças a se sentirem à vontade na pele e a abraçar situações
que chamam a atenção para elas. Isso pode se traduzir em confiança em muitos aspectos da
vida, incluindo participar mais da escola, ter a capacidade de falar quando uma situação social
deixa a criança desconfortável e até mesmo ser um funcionário forte e colaborativo.
Em tenra idade, pode ser difícil para as crianças entenderem completamente o que significa
ser empático. A participação no teatro ensina as crianças a se conectar com outras pessoas
desde tenra idade e a considerar pontos de vista que não são seus - impactando positivamente
seu desenvolvimento emocional. A criança aprenderá muito sobre si mesmo ao interpretar novos
personagens e explorar emoções diferentes que talvez ele ainda não tenha sentido.
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CRIANÇAS E ARTES CÊNICAS

No teatro, a criança passa pelo processo de
projetar um cenário, desempenhar um papel,
gerenciar equipes e tudo isso abre caminhos
para explorar suas emoções e pontos de vista.
Permite que pensem livremente, explorem e se
expressem sem inibições. Coelho afirma que:

As crianças envolvidas no teatro e outros
aspectos das artes cênicas provavelmente se
apegam a essa apreciação e compreensão
das artes ao longo de suas vidas. Muitas vezes, aqueles que nunca se envolveram no teaO individualismo característico de nossa cultro ou nunca viram uma peça passam por toda
a sua vida adulta sem realmente entender o tura, é claro, dificulta a compreensão de que
somente é possível se fazer verdadeiramente
que é a atração.
humano, ser racional, autônomo e livre à mePara não parecer excessivamente grandioso dida que se trabalhe para a humanização de
(tarde demais), mas grande parte da toxicida- todos os humanos, independentemente das
de neste mundo vem de uma drenagem cole- particularidades de raça, nacionalidade, idade,
tiva de empatia. Nós não nos entendemos e situação socioeconômica, ideologia e crença.
não queremos. Mas o teatro nos convida - não Educar é trabalhar para que a cultura, a razão,
nos obriga - a ter empatia. É onde podemos o pensamento, a autonomia, a liberdade, a dedesenvolver os músculos da compaixão, prati- mocracia e a solidariedade se tornem valores
car a escuta, a compreensão e o envolvimento fundamentais para educandos e educadores,
com pessoas que não são exatamente como estudantes e docentes, enfim, para que os atunós. Nós praticamos sentar, prestar atenção ais humanos e as gerações futuras participem
e aprender com as ações de outras pessoas. efetivamente da invenção de uma nova humanidade, de uma nova sociedade, de uma nova
Nós praticamos o cuidado.
cultura, de um novo homem. Caminhar nesse
As crianças precisam desse tipo de prática sentido deve ser, então, um valor fundamental e
ainda mais do que os adultos. Este será o pla- primeiro de nossa existência, o que colide fronneta deles e eles terão mais tempo para apli- talmente com o culto do indivíduo, dos bens
car essa empatia e fazer a diferença. Coisas materiais, do imediato, do prazer, do poder, da
mágicas podem acontecer em um teatro para fama (COELHO, 2003, p. 10).
uma criança, é onde elas aprendem a amar a
arte e a entender verdadeiramente o poder que
O teatro é um meio interessante para a crianela pode ter para mudar a maneira como todos
nós nos conectamos de uma maneira tão po- ça compreender as formas do mundo. Através
do teatro, a criança aprende sobre questões
sitiva.
culturais e socioeconômicas, ajudando-a a
O teatro dá à criança a liberdade de expres- construir uma consciência. Com pessoas persão. Isso o ajuda a expressar livremente pen- tencentes a diferentes contextos sociais e ecosamentos, ideias e instintos pessoais, levando nômicos se reunindo na mesma plataforma, o
à autoconfiança e, portanto, à auto-estima. De teatro também pode ser um “grande nivelador”.
fato, a falta de experiência de uma criança atua Ao contrário dos adultos, que já tiveram sua
como um benefício em sua abordagem em re- parcela de experiências, ensinar teatro a uma
lação ao desempenho. Uma criança age por criança precisa de muita paciência para ajudar
instinto, que é a forma mais pura de pensamen- a trazer o melhor de seu desempenho.
to. Uma criança emula sem aborrecimentos do
ego, o que geralmente contribui para um melhor desempenho.
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O TEATRO E A DANÇA, AS ARTES E
SUAS CONTRIBUIÇÕES
Segundo estudos de Duncan apud Garaudy
(1980), a dança e o teatro atualmente são considerados fatores importantíssimos no desenvolvimento da criança, e as escolas precisam
elaborar estratégias de adequação para que
sejam desenvolvidos de forma a gerar aprendizagem, devendo ser incluídos no currículo escolar como prática pedagógica de crescimento
social e individual.
As Artes devem proporcionar ao aluno a
busca pela percepção e imaginação, tanto na
forma de conhecer quanto por meio de suas
ações em realizar atividades artísticas estabelecendo relações de intimidade com o corpo e
com a noção de criatividade que é nata a todos
os seres humanos. A dança e o teatro agem
como tarefa de desenvolvimento corporal, reflexão e criatividade, fazendo com que o aluno
desenvolva sua percepção sobre o mundo em
que vive.

Percebe-se que o teatro e a dança são manifestações artísticas, ganhando um espaço
muito importante no processo ensino aprendizagem.O ensino da dança e do teatro é importante para o desenvolvimento da identidade e
percepção educativa de criação, improvisação,
composição, interpretação, sensibilidade, coordenação motora, movimento corporal interação, participação coletiva e aprendizagem. Nota-se várias funções educativas que o ensino
deste tipo de arte pode propiciar ao educando
dentro do contexto escolar.
A escola deve mostrar a importância que o
teatro e a dança exercem no contexto histórico das artes, sendo importantes para o entendimento da sociedade contemporânea e das
ações da humanidade no progresso educacional do mundo considerando suas necessidades, crenças, cultura e valores.

O corpo transmite nossa personalidade, nossa sexualidade, e sensibilidades que fazem
de nós, seres autênticos e, portanto, únicos.
A dança e o Teatro como instrumentos educativos ainda não tem sido compreendidos em
suas potencialidades para a formação educaO teatro possibilita o crescimento intelectual cional, cultural e histórica de crianças e jovens
e sensível da criança, ajudando na expressão dentro do espaço escolar.
de suas emoções e sentimentos num processo
Ao dançar, a criança cria um desenho do seu
de interação com os outros e consigo mesmo.
A dança traz ao homem lazer, uma forma dife- corpo no espaço, produzindo o seu próprio esrenciada de ver o mundo, de sentir e entender paço, denominado espaço do corpo. Esse fetal sentimento, criando um mundo diferente. nômeno acontece também no teatro. Toda vez
que existe investimento afetivo do corpo, existe
Segundo Duncan apud Garaudy (1980):
o espaço do corpo.
De acordo com Gil (2004):
A dança é não apenas uma arte que permite
à alma humana expressar-se em movimento,
O corpo tem de se abrir ao espaço, tem de
mas também a base de toda uma concepção se tornar de certo modo espaço; e o espaço
de vida mais flexível, mais harmoniosa, mais exterior tem de adquirir uma textura semelhannatural. A dança não é, como se entende a te à do corpo a fim de que os gestos fluam tão
acreditar, um conjunto de passos mais ou me- facilmente como o movimento se propaga atranos arbitrários que são o resultado de combi- vés dos músculos. O espaço do corpo, como
nações mecânicas e que, embora possam ser espaço exterior, satisfaz esta exigência. O corúteis como exercícios técnicos, não poderiam po move-se nele sem enfrentar os obstáculos
ter a pretensão de constituírem uma arte: são do espaço objetivo estranho, com os seus obmeios e não um fim (DUNCAN APUD GARAU- jetos, a sua densidade, as suas orientações já
fixadas, os seus pontos de referência próprios
DY, 1980, p. 57).
[...], (GIL, 2004, p.50).
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O espaço objetivo exterior é substituído pelo
O TEATRO VISTO COMO ARTE NA
espaço do corpo, se tornando sem viscosidaEDUCAÇÃO
des, onde o interior e exterior são um só, portanto ao se trabalhar com o teatro e a dança o
O teatro trabalha a linguagem que oportuniza
processo de ensino aprendizagem será signifi- várias formas de manifestações nas quais percativo para a criança, por meio das linguagens mitem que a criança utilize diferentes tipos de
artísticas (REVERBEL, 2002).
comunicação, como corporal, verbal, plástica,
escrita, entre outras, para expressar suas vivênA dança e o teatro com o passar do tem- cias e experiências de maneira crítica, podenpo foram ganhando cada vez mais espaço na do analisar e avaliar o resultado de suas ações
educação até chegar aos dias atuais. A dança (REVERBEL, 2002).
e o teatro sofreram influências tecnológicas e
também foram influenciados pelas novas conPara (SILVA, 1992, p.71).
dições sociais fazendo surgir novas propostas
de arte enquanto forma de educação. A arte
Para Silva, 1992), quando as crianças aprené uma via de expressão/comunicação do su- dem a imitar logo imaginam e recriam as cenas
jeito enquanto ser único e exclusivo. No com- do seu cotidiano por meio de diversas brincaplexo processo de desenvolvimento da identi- deiras, representando Histórias e contos que
dade pessoal, a participação do professor de ouviram, assim criam improvisadamente um
artes na educação infantil significa um imenso teatro. O teatro visa a importância de desenavanço. Desde a Educação Infantil o teatro e volver a capacidade de se entrosar com oua dança são extremamente importantes para tras pessoas, improvisar, praticar a oralidade,
o desenvolvimento das crianças, oferecendo expressão corporal, impostação da voz, vocaa oportunidade de vivenciar o teatro e a dan- bulário e outras habilidades.
ça como instrumentos de conhecimento e de
autoconhecimento para que desenvolvam seu
A criança é um ser ativo, traz consigo a nesistema corporal, motor, cognitivo e socioemo- cessidade de se movimentar e de se comunicional (REVERBEL, 2002).
car por meio de várias linguagens. A brincadeiA dança e o teatro trazem inúmeros benefícios para as crianças, observando o mundo
como um grande espelho, copiando algumas
coisas e criando outras para depois buscar a
sua própria identidade. De acordo com Reverbel (2002), “As atividades de expressão artística são excelentes recursos para auxiliar o
crescimento, não somente afetivo e psicomotor
como também cognitivo do aluno” (REVERBEL, 2002, p.34).
Ao desenvolver atividades de expressão artística, não se pretende formar artistas, mas
um ser espontâneo, vivo, dinâmico, capaz de
exteriorizar seus pensamentos, sentimentos e
sensações e de utilizar diversas formas de linguagem.

ra colabora para que a criança se aproprie do
mundo adulto, das regras e da complexidade
sócio-cultural da sociedade. O teatro praticado
na escola como arte produzida coletivamente,
a partir do desenvolvimento da expressividade
gestual e da reflexão crítica sobre as manifestações do homem no mundo, pode ser uma
linguagem fundamental para reinventar a escola, tornando a crítica capaz de responder ao
desafio de contribuir com a construção de um
mundo mais justo para vivermos. De acordo
com Tomaz Tadeu Silva:
[...] mesmo quando somos rigorosamente
analíticos, não estamos fazendo teoria puramente desinteressada. Queremos conhecer
os mecanismos que movimentam a dinâmica
social para poder, de alguma forma, manipular pelo menos alguns desses mecanismos. É
por isto que não estamos interessados apenas
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naquilo que faz com que a estrutura de amanhã seja a mesma de hoje, na reprodução, enfim. Queremos também saber quais processos
e ações podem fazer com que haja rupturas,
mudanças e movimento, produzindo assim estruturas novas e situações e posições modificadas (SILVA, 1992, p.71).

pessoas com uma visão ampla, o que engloba
autoconhecimento, desejo de aprender, capacidade de tratar com o imprevisível e a mudança,
capacidade de resolver problemas criativamente, aprender a vencer na vida sem derrotar os
demais, aprender a gostar de progredir como
pessoa total e crescer até o limite das possibilidades, que são infinitas (MARINHO, 2007,
O ensino do Teatro deve fazer com que os p.39).
alunos saibam resolver conflitos relacionados
ao ambiente escolar e, por consequência, ao
O ensino do Teatro consiste em elaborar
social.
operações que conduzem de uma situação a
outra, seja de uma situação problema para soA brincadeira do jogo, não é uma simples lução ou comportamentos que modificam uma
recordação de impressões vividas, mas uma situação percebida para desejada.
reelaboração criativa delas, um processo através do qual a criança combina entre si os
A HISTÓRIA DO TEATRO
dados da experiência no sentido de construir
uma nova realidade, correspondente às suas
O Teatro surgiu a partir do desenvolvimento
curiosidades e necessidades. Todavia, exata- do homem na sociedade, por meio de suas
mente porque a imaginação não trabalha ape- necessidades, quando começou a suprir suas
nas com materiais colhidos na realidade (e por carências por meio do desenho e o Teatro.Nos
isso pode ser maior no adulto), é preciso que primórdios o Teatro era uma espécie de dança
a criança, para nutrir sua imaginação e aplicá- dramática coletiva, onde abordava questões do
-la em atividades adequadas que lhe reforçam dia a dia da comunidade, numa espécie de rito
as estruturas e alongam os horizontes, possa de celebração, agradecimento ou perda (FO,
crescer em um ambiente rico de impulsos e es- 2004).
tímulos, em todas as direções (RODARI, 1982,
p. 139 apud COSTA, 2004, p.81).
Com o tempo, o homem passou a realizar
rituais sagrados na tentativa de apaziguar os
O Teatro é a principal atividade das crianças efeitos da natureza, harmonizando-se com ela.
quando não estão dedicadas às suas neces- Com a ascensão e consolidação da civilização
sidades de sobrevivência, tendo como capa- egípcia, os pequenos ritos se arvoram em grancidade libertar o aluno da opressão cultural e des rituais formalizados, baseados em mitos
econômica ao que está submetido. O teatro tor- sedimentados. A história do Teatro se confunna-se um meio para a realização dos objetivos de com a própria história da humanidade. Nas
educacionais. Quando o aluno pratica o Teatro, comunidades tribais as crianças aprendem imideve ser garantida a ação livre, iniciada e man- tando os gestos dos adultos nas atividades ditida unicamente pelo prazer de atuar, atrelada árias e nas cerimônias dos rituais (FO, 2004).
aos objetivos educacionais sistematizados pelo
educador. Segundo Marinho (2007):
O Teatro brasileiro nasceu na sombra da religião católica. O grande representante desse
Para a vida afetiva, intelectual, corporal, so- movimento foi o Padre Jesuíta José de Anchiecial e espiritual do aluno, sem as divisões tão ta, por meio de seus textos dramáticos, geralusadas nas escolas. Compreende-se hoje que mente escritos em versos de ritmos populares
educar não é apenas estar preparado para o e mesclados pelos idiomas espanhol, portumercado de trabalho e acumular informações guês e tupi. Segundo Prado (2003, p.69),
e conhecimento. Pelo contrário, o mundo exige
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Anchieta serviu-se da arte teatral para compor sermões dramáticos, pelos quais difundia
os dogmas e a história da igreja católica, e enfatizava o temor e o amor de Deus num intuito
catequizador, estabelecendo as fronteiras entre o sagrado e o profano. O enredo e a técnica narrativa dos autos como se estimulavam
esses espetáculos obedeciam a uma ordem
iniciada pelo relato da prática de um pecado,
seguindo pela narração da condenação do pecador e a imposição do castigo, culminando
com a redenção, graças à misericórdia católica
(PRADO, 2003. P. 69).

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE E DO
TEATRO NA VIDA ESCOLAR
As artes, em geral possuem grande contribuição para a formação social do indivíduo. A
aprendizagem artística envolve um conjunto de
diferentes tipos de conhecimentos, que visam
à criação de significações, exercitando fundamentalmente a constante possibilidade de
transformação do ser humano.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 53, 54), o ensino de Arte deverá
organizar-se de modo que os alunos sejam caNa década de 70, o Teatro começou a ter pazes de:
propósito que fugia dos moldes europeus, ofe• expressar e saber comunicar-se em artes
recendo a oportunidade da criança se familiarizar com a Arte, podendo estimular suas habili- mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou
dades artísticas, despertando o lado criativo de coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao
cada uma. De acordo com Fo (2004, p.187):
realizar e fruir produções artísticas;
• interagir com materiais, instrumentos e proOs jesuítas impuseram uma censura drástica
durante o século XVII, logo depois da grande cedimentos variados em artes (Artes Visuais,
reforma. Portanto, inicia-se na prática teatral a Dança, Música, Teatro), experimentando-os e
presença de quaisquer personagens cômica conhecendo os de modo a utilizá-los nos traou que estabelecesse provocação e dialética balhos pessoais;
• edificar uma relação de autoconfiança com
(FO, 2004, p. 187).
a produção artística pessoal e conhecimento
Na primeira metade do século XX, começam estético, respeitando a própria produção e a
dos colegas, no percurso de criação que abria surgir metodologias de ensino do teatro, com
ga uma multiplicidade de procedimentos e soa finalidade de formação de atores. No século
luções;
XXI o Teatro surge com ideais de paz, de liber• compreender e saber identificar a arte
dade e de justiça social, demonstrando um pocomo fato histórico contextualizado nas diversicionamento perante os desafios, as incertesas culturas, conhecendo respeitando e pozas e as esperanças deste século (FO, 2004).
dendo observar as produções presentes no
A presença efetiva das artes teatrais nos cur- entorno, assim como as demais do patrimônio
rículos escolares pode significar uma contri- cultural e do universo natural, identificando a
buição para a compreensão do mundo e do existência de diferenças nos padrões artísticos
sujeito, é uma ferramenta para o sucesso do e estéticos;
aprendizado. Portanto percebe-se que o Teatro
• observar as relações entre o homem e a
sempre está presente nas questões morais e realidade com interesse e curiosidade, exerciculturais, fazendo com que seja uma Arte pre- tando a discussão, indagando, argumentando
sente na vida do ser humano (FO, 2004).
e apreciando arte de modo sensível;
• compreender e saber identificar aspectos
da função e dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo, em sua própria experiência
de aprendiz, aspectos do processo percorrido
pelo artista; • buscar e saber organizar infor327
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mações sobre a arte em contato com artistas,
documentos, acervos nos espaços da escola
e fora dela (livros, revistas, jornais, ilustrações,
diapositivos, vídeos, discos, cartazes) e acervos públicos (museus, galerias, centros de
cultura, bibliotecas, videotecas, cinematecas),
reconhecendo e compreendendo a variedade
dos produtos artísticos e concepções estéticas
presentes na história das diferentes culturas e
etnias (PCN, 1997).
A Arte tem sido proposta como um meio fundamental para a educação ocupando diversos
papéis, e fazendo parte da linguagem artística
o Teatro colabora para o desenvolvimento da
criança em vários aspectos importantes durante a fase escolar. O Teatro promove oportunidades para que as crianças conheçam, observem
e confrontam diferentes culturas em diferentes
momentos históricos, desenvolvendo uma função social e política. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.84):
O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só função integradora, mas dá
oportunidade para que ela se aproprie crítica
e construtivamente dos conteúdos sociais e
culturais de sua comunidade mediante trocas
com os seus grupos. No dinamismo da experimentação, da fluência criativa propiciada pela
liberdade e segurança, a criança pode transitar
livremente por todas as emergências internas
integrando imaginação, percepção, emoção,
intuição, memória e raciocínio (PCN, 1997).
Ao se envolver e participar de atividades que
envolvem qualquer tipo de expressão, a criança une ações que abrange todo o corpo, imaginação, intuição, representação e raciocínio.
Segundo Reverbel (1997, p. 25):
O ensino do teatro é fundamental, pois, através dos jogos de imitação e criação, a criança é estimulada a descobrir gradualmente a si
própria, ao outro e ao mundo que a rodeia. E
ao longo do caminho das descobertas vai se
desenvolvendo concomitantemente a aprendizagem da arte e das demais disciplinas (REVERBEL, 1997, p. 25).

É fundamental aliar didática e a prática pedagógica no uso do Teatro na Educação Infantil, podendo contribuir para o desenvolvimento
das crianças, proporcionando novas experiências. Por meio do Teatro e outras atividades artísticas a criança tem uma participação ativa no
processo ensino aprendizagem, na qual o professor estará motivando e colocando a criança
em diversas situações, fazendo com que conheça suas habilidades e limitações (Kishimoto, 1996).
O teatro é uma arte que proporciona para a
criança o prazer, ensinando e educando quando são instigadas propositalmente por seus
professores no auxílio do desenvolvimento de
certas habilidades em salas de aula. Segundo
Kishimoto (1996, p.36):
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a
dimensão educativa. Desde que mantida as
condições para a expressão do jogo, ou seja,
a ação intencional da criança para brincar, o
educador está potencializando as situações de
aprendizagem (KISHIMOTO, 1996, p.36).

O Teatro infantil se caracteriza por um fluxo
de linguagens artísticas e ludicidade, um discurso espontâneo que é estimulado pela improvisação e enriquecimento pela interpretação. Ao utilizar o Teatro na Educação Infantil,
o professor estará contribuindo para o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural do
educando. A criança deve ter contato com o
Teatro desde a Educação Infantil, pois a arte de
se expressar é uma forma de conhecimento,
e apresenta uma grande interação no âmbito
escolar. A comunicação emocional do primeiro
ano de vida da criança cede lugar a uma colaboração prática em prol da ampliação da percepção desta e do uso de objetos. De acordo
com Vygotsky (2007, p. 25):
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Na idade pré-escolar, surgem necessidades
específicas, impulsos específicos que são muito importantes para o desenvolvimento da criança e que conduzem diretamente à brincadeira.
Isso ocorre porque, na criança dessa idade,
emerge uma série de tendências irrealizáveis,
de desejos não realizáveis imediatamente. Na
primeira infância, a criança manifesta a tendência para a resolução e a satisfação imediata de
seus desejos (VYGOTSKY, 2007, p. 25).

As atividades que envolvem interação e trocas culturais podem ser consideradas promovedoras do desenvolvimento psicológico,
permitindo uma estimulação da linguagem e
interação social. A interação é extremamente
necessária na inserção social do indivíduo enquanto participante de um processo histórico
e cultural que o produz, e, consequentemente,
por ele é produzido (MENEGHETTI; BUENO,
2010).

Portanto, o Teatro é uma ferramenta fundamental para se trabalhar com as crianças de
Educação Infantil, despertando desejos que
não foram realizados e podendo desenvolver
assim aspectos importantes no processo ensino aprendizagem.

Por meio do teatro a criança se apropria da
linguagem, da cultura e da interação com o
grupo a partir de uma atividade que envolva
criatividade e espontaneidade que estão vivos
na criança. Na escola as crianças têm acesso
aos fundamentos científicos do conhecimento. O professor organiza o meio, provocando
o interesse da criança e levando-a a agir para
aprender. De acordo com Vygotsky (1989, p.
101):

O TEATRO E A SUA CONTRIBUIÇÃO
NOS ASPECTOS EMOCIONAIS DA
CRIANÇA
O Teatro é extremamente importante para a
formação cultural, intelectual e até mesmo pessoa, contribuindo nos aspectos emocionais
da criança. A interação social tem papel fundamental no desenvolvimento humano, assim
como na construção da subjetividade. Segundo Meneghetti e Bueno (2010, p. 193):
A cultura compartilha as formas de raciocínio, as diferentes linguagens (como a língua,
a música, a matemática), tradições, costumes,
emoções e muito mais. A utilização de instrumentos é uma característica essencialmente
humana que possibilita maior domínio do meio
e o desenvolvimento de habilidades específicas para utilizar-lo. Os signos elaborados pela
cultura servem como instrumentos intelectuais
que exigem do homem e lhe possibilitam uma
diferenciação do pensamento em relação aos
animais. Um dos pontos cruciais do desenvolvimento humano, que altera o curso de seu pensamento, é a conquista da fala (MENEGHETTI;
BUENO, 2010, P. 193).

Propomos que um aspecto essencial do
aprendizado é o fato de ele criar a zona de
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar
apenas quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação
com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das
aquisições do desenvolvimento independente
da criança. [...] Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKY, 1989, p. 101).
Portanto, a ação do meio sobre a criança
e a sua maturidade se completam, enquanto
processo dialético, para que ela sinta, perceba
e compreenda a realidade. O Teatro contribui
com essas ações de forma significativa, proporcionando um desenvolvimento psico físico
e social na criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Teatro â essencialmente um laboratório onde ocorrem experiências inteligentes e reflexivas.
Muito se tem falado que os conteúdos das disciplinas, em particular os da área de Arte, devem
refletir o contexto, ou seja, a realidade do aluno.
É possível utilizar o ensino do teatro enquanto metodologia instrumental para aplicar as mais
diversas disciplinas. Ao vivenciar os conteúdos, de maneira extrovertida com o teatro, os alunos
experimentam um processo de aprendizagem diferenciada, entrando em contato com suas potencialidades pessoais e capacidades de trabalhos em grupo.
Conclui-se que o ensino da Arte por meio do Teatro resulta de um trabalho de formalização,
que pode se apoiar no efeito difuso de educação.
O Teatro pode ser considerado como uma experiência polimorfa. Se ele é almejado pelo prazer que se usufrui, não significa que outros efeitos não lhe possam ser incorporados. A experiência assim construída e vivida pode possibilitar o encontro de aprendizagens. Assim, destaca-se
a grande importância dos educadores se utilizam do teatro em seus planos de aula, com vistas
a qualificar a prática educacional.
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OS GÊNEROS TEXTUAIS NA
CONSTRUÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
TEXTUALIDADE

RESUMO: O presente artigo visa abordar os aspectos de textualidade desenvolvidos por Beaugrande e Dressler, a fim de mostrar que não são somente esses aspectos os responsáveis
por tornar um texto uma unidade de sentido, mas, também, existe o gênero textual como
um dos fatores principais para a formação do processo da textualidade. Para isso, buscou-se
trabalhar com o conceito de texto dentro da perspectiva sócio comunicativa, uma vez que o
gênero textual se refere a textos materializados, que encontramos no dia a dia e que possuem
características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais e estilo
de composição característica. Assim, para haver uma compreensão adequada do que é dito
por um enunciador tem que depreender qual é o gênero textual proposto.

Palavras-chave: Texto; Textualidade; Gênero Textual; Bakhtin.
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INTRODUÇÃO

Q

uando se fala em textualidade, refere-se a todo processo linguístico e extralinguístico
que tornam frases, orações, períodos ou parágrafos um texto. Beaugrande e Dressler
(1983) chamam de textualidade “o conjunto de características que fazem com que um
texto seja um texto e não uma sequência de frases.” Isso significa que, ao elaborar um texto, é
fundamental levar em conta não somente o que será dito, mas para quem irá se dizer, quando dizer, onde dizer e como dizer. São vários os fatores que envolvem essa produção da textualidade.
Beaugrande e Dressler definiram sete os fatores de textualidade, no entanto, quando não se
identifica o gênero textual, a compreensão fica prejudicada. Portanto, busca-se nesse artigo discorrer sobre o gênero textual como mais um fator, pois se não houver a identificação do gênero,
não será possível atribuir sentido ao texto.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho constitui em mostrar que além dos fatores já apontados por esses autores, o gênero textual também consiste em um deles, que é responsável por
fazer com um texto seja ou tenha de fato uma unidade de sentido. Para isso, cabe discorrer,
primeiramente, sobre o conceito de texto, tendo como referência não somente os aspectos linguísticos, mas as questões discursivas nele envolvidas. Em seguida, será abordado os fatores
de textualidade; e por fim, será trabalhado a questão do gênero discursivo, desenvolvida a partir
da perspectiva bakhtiniana, para apontar como o gênero é uns dos fatores determinantes para
se obter a textualidade.
É importante ressaltar que aqui, não será feita a distinção de gênero discursivo e gênero textual. A nomenclatura começou a ser utilizada por Mikhail Bakhtin (2003) como gênero discursivo e
atualmente, os estudiosos do texto passaram a usar o termo “gênero textual”. Sob essa perspectiva, afirma Marcuschi: “Não vamos discutir aqui se é mais pertinente a expressão gênero textual
ou a expressão gênero discursivo ou gênero do discurso” Vamos adotar a posição de que todas
essas expressões podem ser usadas intercambiavelmente, salvo naqueles momentos em que
se pretende, de modo explícito e claro, identificar algum fenômeno específico” (MARCUSCHI:
2008, p. 154).
Ainda, o autor acrescenta:
A tendência é ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua organização, ao passo
que o discurso seria o plano do funcionamento enunciativo, o plano da enunciação e efeitos
de sentido na sua circulação sociointerativa e discursiva envolvendo outros aspectos. [...] São
muito mais duas maneiras complementares de enfocar a produção linguística em funcionamento
(MARCUSCHI: 2008, p. 58)
Assim posto, o uso da nomenclatura ocorrerá mediante a discussão do momento, foi o foco
é mostrar que a identificação do gênero, quer seja discursivo ou textual, é fundamental para a
compreensão total do texto como também para estabelecer o sentido que ele possui.
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CONCEITO DE TEXTO
Existem vários conceitos de texto entre os linguistas, dentre eles estão o de Bernárdez:
Texto é uma unidade linguística comunicativa fundamental, produto da atividade humana,
que possui sempre caráter social; está caracterizado por seu estrato semântico e comunicativo, assim como por sua coerência profunda
e superficial, devido à intenção do falante de
criar um texto íntegro, e à sua estruturação mediante dois conjuntos de regras: as próprias de
nível estrutural e as do sistema da língua (BERNÁRDEZ, 1982)
Essa definição é considerada muito apropriada, porque, embora o autor considere o texto
dentro das suas estruturas do nível superficial e
profundo, apontando a necessidade de regras
linguísticas e textuais para sua elaboração, ele
aborda também um aspecto que, aqui, será
considerado como fundamental: o caráter sociocomunicativo do texto.
É a partir desse princípio, que entendemos o
processo da produção textual, ou seja, o texto
ou o enunciado se dá como resultado de um
ato enunciativo, em que um enunciador interage com um enunciatário num determinado
tempo e espaço e o produto dessa interação
é o texto. Assim, o texto “é uma unidade de linguagem em uso, cumprindo uma função identificável num dado jogo de atuação sociocomunicativa” (COSTA VAL, 1999, p. 3-4).
O texto só tem a sua funcionalidade dentro
da ação social. Por isso, afirma Beaugrande
(1997, p.10) que “é essencial tomar o texto
como um evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais.” A
palavra por si mesma não tem nenhum sentido. Ela é apenas algo pertencente a um sistema linguístico. Quando ela é incorporada num
contexto comunicacional, ela deixa de ter uma
característica puramente estrutural e passa a
comunicar uma intenção.
Sendo assim, o texto deixa de ser visto aquilo
que se encontra na superfície e passa a ser
considerado dentre de fatores pragmáticos, semântico-conceitual e linguístico, dentro do processo sociocomunicativo. Esses fatores são
responsáveis pela textualidade.

OS FATORES DE TEXTUALIDADE
É fundamental compreender que o texto se
ancora em um contexto situacional comunicativo, o qual passa ser fundamental para estabelecer relações de todos os mecanismos que
se organizam para a sua constituição. Os interlocutores dessa interação comunicacional
ativam esses mecanismos inconscientemente,
para que se tornem compreendido naquilo que
se quer dizer.
No entanto, em ações comunicativas mais
complexas, em que exija um grau de conhecimento maior dos aspectos linguísticos, da situação comunicativa, da intencionalidade ou do
gênero discursivo, muitas vezes ocorrem problemas na ativação desses elementos, fazendo
com que o texto nem sempre cumpra o seu
papel intencional do produtor.
Beaugrande e Dressler (1983), ao estudar esses aspectos textuais, conforme já dito, apontam sete fatores responsáveis pela textualidade: a coerência, a coesão, a intencionalidade,
a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Marcuschi (2008)
ao tratar sobre a produção de texto e seu processo de sentido, com ênfase na linguística de
texto de base cognitiva, aborda sobre esses
fatores, mostrando o quão são fundamentais.
No entanto, ele diz que é preciso obter algumas ressalvas:
primeiro, não se pode dividir os aspectos de
textualidade de forma tão estanque e categórica. Alguns dos critérios são redundantes e se
recobrem. Segundo, porque tal como já foi lembrado, não se deve concentrar a visão de texto
na primazia do código nem na primazia da forma. Terceiro, porque não se pode ver nesses
critérios algo assim como princípios de boa
formação textual, pois isto seria equivocado,
já que um texto não se pauta pela formação
tal como a frase, por exemplo. (MARCUSCHI,
2008, p. 93-94).
Por isso, ao analisar um texto, ele deverá ser
visto como um evento comunicacional e não
como um aspecto linguístico formal. Ele é a
materialização de um discurso. Assim, essas
sete condições da textualidade são critério im335
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portantes de acesso à produção de sentido.
A coerência tem a ver com o aspecto semântico-conceptual, isto é, diz respeito ao modo
como a estrutura composicional e os elementos presentes na superfície textual, aliados ao
conjunto de saberes mobilizados no processo
de interlocução, tecem redes de sentidos. Segundo Marcuschi:
a coerência é, sobretudo, uma relação de
sentido que se manifesta entre os enunciados,
em geral de maneira global e não localizada.
Na verdade, a coerência providência a continuidade de sentido no texto e a ligação dos
próprios tópicos discursivos. Não é observável como fenômeno empírico, mas se dá por
razões conceituais, cognitivas, pragmáticas e
outras (MARCUSCHI: 2008, p.121).
Um texto para ser coerente depende do conhecimento da língua e de mundo e do grau
de compartilhamento desse conhecimento entre produtor e destinatário. Se o destinatário de
um texto não conhecer bem a língua que lhe
deu forma, bem como a realidade de que ele
fala, com toda certeza irá classificá-lo como incoerente. A coerência textual depende também
das inferências, da intertextualidade, dos fatores pragmáticos e interacionais (tipos de atos
de fala na interação, contexto de situação, intenção comunicativa).
A coesão está ligada às estruturas linguísticas do texto. Refere-se ao encadeamento e
à estruturação dos enunciados na linearidade textual. Não são apenas princípio sintático,
mas ela é responsável pela ligação dos sentidos isolados para evidenciar a estruturação da
sequência superficial do texto, não perdendo
de vista o todo e a intenção com que se produz
esse todo, para constituir finalmente um texto.
Para Koch (1989, p. 19), “o conceito de coesão textual diz respeito a todos os processos
de sequencialização que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual.” Os fatores concorrentes para
a formação de um texto são mais amplos que
aqueles para a organização da sentença, por
isso os aspectos de coesão não se resumem
apenas à extensão da frase.

Os mecanismos para a coesão de um texto
podem ser o uso adequado dos operadores
argumentativos, do léxico através da reiteração
(repetição do mesmo item lexical: sinônimos,
nomes genéricos etc.), da referenciação (uso
de termos pertencentes a um mesmo campo
significativo) e da elipse.
A intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e a intertextualidade
dizem respeito aos aspectos pragmáticos, ou
seja, às questões do funcionamento enquanto
atuação informacional e comunicativa.
A intencionalidade revela o esforço feito pelo
produtor para estabelecer um discurso coerente e coeso, a fim de cumprir o seu objetivo comunicativo em função ao interlocutor. Segundo
Marcuschi (2008) ela considera a intenção do
autor como fator relevante para a textualização.
Diz respeito à frequente indagação: o que é
que o autor deste texto pretende? Para Fávero
(1986) “a intencionalidade, no sentido estrito, é
a intenção do locutor de produzir uma manifestação linguística coesiva e coerente, ainda que
essa intenção nem sempre se realize na sua
totalidade, especialmente na conversação usual.” Uma vez que a intenção do autor também
se ajusta ao modo como o texto será visto pelo
destinatário, esse princípio caminha ao lado do
fator de aceitabilidade.
A aceitabilidade é inerente ao destinatário,
que analisa e avalia o grau de coerência, coesão, utilidade e relevância do texto capaz de
levá-lo a alargar os seus conhecimentos ou de
aceitar a intenção do produtor. Marcuschi afirma que
é importante não confundir a noção de aceitabilidade enquanto critério da textualidade com
o mesmo termo usado na gramática gerativa.
Pois o texto diz respeito ao sistema da língua
atualizado e não a um sistema virtual. A rigor,
um texto pode ser aceitável, embora alguns de
seus enunciados violem a gramaticalidade em
sentido estrito. A aceitabilidade no gerativismo
se dá no plano estrito das formas e da semântica enquanto tal. (...) A aceitabilidade, enquanto
critério da textualidade, dá-se na medida direta
das pretensões do próprio autor, que sugere ao
seu leitor alternativas estilísticas ou gramaticais
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que buscam efeitos especiais (MARCUSCHI:
2008, p.128).
Já a situacionalidade é responsável pela adequação do texto ao contexto sociocomunicativo. Ela se refere ao evento textual. Beaugrande
(1997, p.15) afirma que “a situacionalidade não
só serve para interpretar e relacionar o texto ao
seu contexto interpretativo, mas também para
orientar a própria produção. A situacionalidade
é um critério estratégico.” É a partir desse critério que o texto figura como uma ação dentro de
uma situação controlada e orientada. Assim,
um texto precisa se adequar ao contexto em
que está atrelado, para que o leitor possa ativar
a situação comunicativa, a fim de depreender o
sentido pretendido.
A informatividade responde pela suficiência
de dados no texto, como também pelo grau
de previsibilidade nas ocorrências no plano
conceitual e no formal. Para Marcuschi (2008,
p.132) ela “diz respeito ao grau de expectativa ou falta de expectativa, de conhecimento ou
desconhecimento e mesmo incerteza do texto
oferecido.” O essencial desse critério é postular que num texto deve ser possível distinguir
entre o que ele quer transmitir e o que é possível extrair dele, e o que não é pretendido. Isso
significa que o texto tem que apresentar todas
as informações necessárias para que seja
compreendido com o sentido que o produtor
dele pretende.
O outro componente de textualidade, em relação ao aspecto pragmático, é a intertextualidade, a qual mostra a interdependência dos
textos entre si, tendo em vista que todo texto se
pauta em outros textos. De acordo com Costa
Val:
Inúmeros textos só fazem sentido quando
entendidos em relação a outros textos, que
funcionam como seu contexto. Isso é verdade
tanto para a fala coloquial, em que se retomam
conversas anteriores, quanto para pronunciamentos políticos ou o noticiário dos jornais,
que requerem o conhecimento de discursos e
notícias já divulgadas, que são tomados como
ponto de partida ou são respondidos (COSTA
VAL: 1999, p.15).

Dessa forma, percebe-se que esse critério
ocorre mediante a relação de um certo texto
com outros textos relevantes, encontrados em
experiências anteriores. Partindo-se do pressuposto de que aquilo que se diz está pautado
em algo já dito. Assim, observa-se que todo
texto comunga com outros textos, quer subscrevendo o já dito ou o contradizendo.
Dessa forma, ao relacionar o conceito de
texto e textualidade, desenvolvido até aqui, pode-se dizer que, em princípio, o texto se constrói dentro de um aspecto sociocomunicativo,
mediante os fatores pragmáticos, semânticos
e coesivos. Todavia, esse processo vai além
desses fatores, pois conforme já foi postado
aqui, cada ação enunciativa produz um enunciado, o qual inclui mecanismos relativamente
estáveis instituídos socialmente. Esses mecanismos tornam-se uma função identificável em
que os interlocutores devem depreender para
compreender o que se diz.
Essa função identificável mostra que os textos estão organizados dentro de uma estrutura,
de um estilo e de um conteúdo, a fim de que
haja uma interação entre dois enunciadores
para que eles estabeleçam o processo comunicativo. Isso é o que compreendemos como
gênero discursivo.
Bakhtin (2003) vê os gêneros como resultado de um uso comunicativo da língua em sua
realização dialógica, de forma que os indivíduos, quando se comunicam, não trocam orações nem palavras, porém trocam enunciados
que se constituem com os recursos formais da
língua (gramática e léxico).
Os seres humanos agem dentro de suas esferas sociais produzindo enunciados. Essas
esferas de atuação ocasionam o aparecimento
de certos tipos de enunciados, que se estabilizam precariamente e que mudam em função
de alterações nessas esferas de atividades.
Esses enunciados, compreendidos pelos enunciadores, tornam-se uma unidade de sentido.
Portanto, para compreendermos melhor essa
questão da textualidade, depreendida mediante os gêneros textuais, devemos verificar primeiramente qual é a concepção de Bakhtin
sobre os gêneros.
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GÊNEROS TEXTUAIS: CRITÉRIO DE
TEXTUALIDADE
Bakhtin (2003) dá início a seu estudo sobre
os gêneros discursivos ressaltando que todas
as atividades humanas estão relacionadas à
utilização da língua e, uma vez que esse campo das atividades humanas é tão diversificado,
não é de admirar que tenhamos tanta diversidade nesse uso e consequente uma incalculável variedade de gêneros:
O emprego da língua efetua-se em forma
de enunciados (orais e escritos) concretos e
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou
daquele campo da atividade humana. Esses
enunciados refletem as condições específicas
e as finalidades de cada referido campo não
só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua
mas, acima de tudo, por sua construção composicional.[...] Evidentemente, cada enunciado
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seu tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p.
261-262).
Dessa forma, percebe-se que essas atividades não são acidentais nem desordenadas,
tendo em vista que os enunciados produzidos
refletem as condições particulares e os objetivos de cada uma dessas esferas, tais como a
sua temática, seu estilo de linguagem, e sua
construção composicional. Isso significa que
para Bakhtin, os gêneros possuem três dimensões constitutivas:
a)conteúdo temático ou aspecto temático –
objetos, sentidos, conteúdos, gerados numa
esfera discursiva com suas realidades socioculturais;
b)estilo ou aspecto expressivo – seleção lexical, frasal, gramatical, formas de dizer que têm
sua compreensão determinada pelo gênero;
c)construção composicional ou aspecto formal do texto – procedimentos, relações, organização, participações que se referem à estruturação e acabamento do texto, levando em
conta os participantes.

Sabe-se, mediante a competência discursiva,
que o texto acima é uma charge. Por que esse
enunciado constitui o gênero textual charge? É
nessa questão que entram as três dimensões
constitutivas descritas por Bakhtin.
Do ponto de vista do conteúdo temático, observa-se que é uma crítica bem humorada do
modo de comportamento, dos valores do mundo. Esse conteúdo é expresso mediante os aspectos linguísticos (as falas, as interjeições) e
as imagens criadas (caricaturas de humanos),
o que constitui o estilo. Em relação à construção composicional, nota-se que o texto é composto de apenas um quadro com imagens e
balões.
Ao depreender o gênero expresso, isso ajuda
o interlocutor a ler e a compreender o que de
fato o texto quer dizer. No caso da charge, por
ele ter um conhecimento prévio da intencionalidade desse gênero, a leitura será já pressuposta no âmbito do lúdico e do riso e não da
seriedade.
Ao verificar que a personagem trocara os
aparelhos eletrônicos, pondo um disquete
numa torradeira e um pão de forma num drive
do computador, faz o leitor entender que algumas pessoas ainda não se familiarizar com
esse mundo tecnológico, sendo consideradas
idiotas por aqueles que já estão inseridos no
mundo digital.
Agora, cabe a questão: como o indivíduo desenvolve essa competência discursiva sobre o
gênero discursivo? Bakhtin (2003, p. 286) diz
que
esses gêneros do discurso nos são dados
quase como nos é dada a língua materna, que
dominamos com facilidade antes mesmo que
lhe estudemos a gramática [...] Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados [...] Os
gêneros do discurso organizam nossa fala da
mesma maneira que a organizam as formas
gramaticais. [...] Se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominaremos, se
tivéssemos de construir cada um de nossos
enunciados, a comunicação verbal seria quase
impossível (BAKHTIN, 2003, p. 286).
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Segundo essa concepção, entender que os
gêneros discursivos são aprendidos socialmente, ou seja, eles são enunciados relativamente estáveis criados mediante uma convenção
social para que haja uma interação na esfera
humana. Dentro dessa interação, se não houver a identificação do gênero proposto, dificilmente estabelecerá uma comunicação plena.
Isso é muito comum, quando se recebe uma
correspondência de alguma agência bancária,
do qual o indivíduo é cliente, e ao lê-la, não se
consegue identificar o gênero.
Ele decodifica o que está escrito, mas não
consegue compreender o enunciado. Essa
compreensão só virá quando ao ligar para a
agência e o funcionário dirá qual é o gênero:
convite de adesão ao cartão de crédito, indicação das taxas do banco, solicitação de documentação ou etc. Assim, durante toda a vida, o
sujeito consegue estabelecer uma relação comunicacional melhor, quando houver a identificação do gênero que está proposto. Segundo
Rodrigues:
A constituição dos gêneros encontra-se vinculada à atividade humana, ao surgimento e
(relativa) estabilização de novas situações sociais de interação verbal. Em síntese, os gêneros correspondem a situações de interação
verbal típicas (mais ou menos estabilizadas e
normativas): cada gênero está vinculado a uma
situação social de interação, dentro de uma esfera social; tem sua finalidade discursiva, sua
própria concepção de autor e destinatário (RODRIGUES, 2005, p. 165).
Há alguns gêneros, os primários, que são
considerados da vida cotidiana, pois pertencem a uma comunicação verbal espontânea e
têm uma relação direta com o contexto mais
imediato. São, por exemplo, a piada, a fofoca,
o bate-papo, a conversa telefônica, o bilhete
etc. Já os secundários pertencem ao campo
da comunicação verbal mais elaborada, sendo
predominantemente escrito e requerendo um
grau de instrução maior. São o editorial, o artigo científico, o ensaio filosófico etc.
Pela necessidade que o homem tem de se
comunicar e interagir com o outro, ele utiliza no
dia a dia os gêneros primários instintivamente,
sem ter consciência de qual gênero está se
apropriando. Todavia, mesmo não tendo ciência das suas estruturas, eles são utilizados de

forma adequada. Quando se conta uma piada para um amigo, é feito isso “naturalmente”,
sem que ninguém antes tivesse falado da estrutura da piada.
Assim como o falante tem uma estrutura gramatical da língua de forma internalizada para
construir o texto, ele tem, também, a estrutura
do gênero discursivo, pois toda a relação comunicacional entre os indivíduos só se dá mediante a materialização de um gênero.
Ao construir uma sentença que esteja adequada gramaticalmente dentro dos padrões da
língua, mas há a utilização de um gênero inadequado, consequentemente a sua compreensão será, também, inadequada. É como se ele
estivesse falando da morte de alguém, usando
o gênero piada. O fato ocorrido passará a ser
desacreditado pelos interlocutores, não obtendo o retorno comunicacional desejado.
Em relação ao gênero secundário, já não
ocorre essa espontaneidade no ato de interlocução, pois, o indivíduo deverá aprender
as estruturas desse gênero, a fim de produzir
enunciados claros que atinjam os objetivos
propostos. Como exemplo, ao elaborar um estatuto de uma determinada instituição, os seus
membros não poderão fazê-lo em forma de poema, pois tanto a sua estrutura composicional,
quanto o estilo e a temática são diferentes para
a composição desses gêneros.
Um estatuto visa ter as regras gerais, a filosofia e os procedimentos práticos de uma instituição, portanto, o texto deverá ter uma linguagem
objetiva, com ausência de ambiguidades, distribuído em artigos. Essa mesma estrutura não
ocorre no poema, pois esse gênero valoriza a
estética, a plurissignificação e é distribuído em
versos e estrofes.
Por isso que para Bronckart (1999), no plano
do ensino-aprendizagem de produção de texto,
é importante desenvolver no aluno o contato
com os diversos gêneros discursivos, pois o
conhecimento e o domínio dos diferentes tipos
de gêneros não apenas o prepara para eventuais práticas linguísticas, mas também amplia
sua compreensão da realidade, apontando-lhe
formas concretas de participação social como
cidadão.
O gênero e o enunciado mantêm uma relação bastante excêntrica e de dependência na
medida em que o enunciado é não-repetível e
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individual, enquanto o gênero é relativamente
estável, histórico e não-individual. Bakhtin defende uma relação muito estreita entre os vários processos de formação dos gêneros e as
ações humanas, tanto as individuais como as
coletivas, o que envolve um historicismo necessário. Língua e vida humana interpenetram-se
de tal modo que um gênero não será, nunca,
mero ato individual, porém, uma forma de inserção social.
Além disso, o autor vê os gêneros como resultado de um uso comunicativo da língua em
sua realização dialógica, de forma que os indivíduos, quando se comunicam, não trocam
orações nem palavras, porém trocam enunciados que se constituem com os recursos formais da língua (gramática e léxico). Um outro
fator constitutivo do gênero que tem relevância
é a questão de ele não ser decidido ad hoc
pelos interlocutores, mas adquirido e investido
como uma forma estável. O próprio querer-dizer (intuito discursivo) de um locutor realiza-se,
fundamentalmente, na escolha de certo gênero
que se acha acessível para estabelecer a interação social.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo foi desenvolvido pautado em uma
pesquisa bibliográfica e empírica. Bibliográfica, pois buscou-se como aporte as definições
de Beaugrande e Dressler (1983), Marcuschi
(2008) e Costa Val (1999) sobre textualidade,
para compreender os fatores que são responsáveis para estabelecer os sentidos e a organização do texto.
Além disso, pautado em Bakhtin (2003),
compreendeu-se o que são gêneros discursivos e como eles se estabelecem na relação
interacional das pessoas, a fim de estabelecerem a comunicação. Empírica, pois por meio
da vivência enquanto educador e da análise
das relações comunicacionais, pode-se perceber que a identificação e a adequação do gênero são fundamentais no processo de textualidade, pois caso não ocorram, há dificuldade
da interação sociocomunicativa.
Partindo dessas duas questões, buscou-se a
clareza desses conceitos e a sua aplicabilidade na defesa da problemática, a qual estava
pautada na necessidade da compreensão do

gênero textual para a depreensão de sentido
do texto. Isso passa ser fundamental, pois as
aulas de produção de texto ganham uma nova
visão, pois essa construção textual passa ser
vista como um processo e um diálogo que o
produtor estabelece com o interlocutor.
Assim, a constituição do texto se pauta não
somente na organização linguística, mas também na relação discursiva que ele estabelece.
Essa reflexão proposta, mostra a necessidade
de partir das relações de gêneros e não das
tipologias para constituir a competência discursiva do aluno.
Cabe ressaltar que a textualização é à própria
atividade de estabelecer (ou de restabelecer)
os fatores que dão a um texto o caráter de um
todo orgânico dotado de sentido global. Para
Costa Val (1999) a textualidade não é algo que
“está” nos textos, mas é um componente do
saber linguístico das pessoas.
Os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural
e social; são manifestações linguísticas concretas, constituindo textos empiricamente realizados que cumprem funções diversas em diferentes situações comunicativas. Assim, é possível
entender que se pode entender que um gênero
discursivo é sempre definido ou engendrado
pela situação comunicativa em que vai ser usado, em função dos interlocutores envolvidos,
seus interesses, valores, ideologias, da finalidade da comunicação, dentre outros aspectos.
Os textos socialmente considerados como
representantes de determinado gênero têm
características semelhantes, atribuídas a restrições genéricas: os gêneros têm identidade e
nos condicionam a escolhas que não podem
ser livres nem aleatórias. Segundo Bakhtin
(2003), eles limitam nossa ação na fala e na
escrita, organizando-a, assim como a gramática organiza as formas linguísticas.
O processo de textualização (re)estabelece
as condições e os recursos necessários para
que uma sequência de palavras funcione como
um texto, numa situação de comunicação. Os
fatores pragmáticos e linguísticos, que (re)
constroem a textualidade, desempenham um
papel fundamental nesse processo, sendo o
gênero um deles.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao produzir um texto, tem-se como objetivo tornar a ideia clara para que o interlocutor compreenda o que se quer dizer, ou então, passe a fazer aquilo que se deseja. Para isso, o produtor
textual utiliza-se dos mecanismos de textualização para que o texto tenha uma textualidade.
Assim, como um texto só ocorre dentro de uma ação sócio comunicativa, entende-se que além
dos aspectos formais da língua, dos elementos extralinguísticos e pragmáticos, o gênero textual
é um fator importante para a realização dessa textualidade.
Isso ocorre porque não existe interação comunicacional sem a utilização de um gênero, ou
seja, as relações discursivas não são marcadas somente pelas palavras, mas pela situação de
comunicação em que os sujeitos dela se encontram. Assim, ao produzir um texto leva-se em
consideração para quem se diz, quando se diz, como se diz, onde se dizemos e o gênero que
será empregado.
Portanto, o bom texto não é aquele que apresenta, ou só apresenta, características linguísticas
adequadas, mas aquele que é adequado à situação comunicacional para a qual foi produzido,
ou seja, se a escolha do gênero, se a estrutura, o conteúdo, o estilo e o nível de língua estão
adequados ao interlocutor e podem cumprir a finalidade do texto.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO AMBIENTE
ESCOLAR

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de mostrar a importância do conhecimento sobre Educação Inclusiva, sua função na educação básica e na construção do processo de ensino e
aprendizagem do educando, como também a necessidade que os professores apresentam de
aprimorar seu desempenho junto às dificuldades apresentadas em sala de aula. O processo
educativo tem como principal objetivo facilitar a aquisição de conhecimentos, informações e
interações necessários ao desenvolvimento da criança. Este estudo visa relatar a importância
que o saber institucional exerce na vida da criança com necessidades especiais e averiguar de
que maneiras o educador pode auxiliar tal criança no processo de sua formação, despertando
seu interesse e curiosidade, seu senso crítico e sua vontade de se relacionar na sociedade.

Palavras-chave: Educação Especial; Transtornos; Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho acadêmico discute a educação especial, seu lugar no Ensino Escolar, o valor
dos trabalhos relacionados a alunos com deficiência intelectual e as possibilidades de
investimentos às escolas, especiais ou regulares, para melhor qualificação no processo
de organização de conteúdos ao longo do período fundamental, que sejam capazes de facilitar
o processo de ensino e aprendizagem dos educandos que frequentam o ambiente escolar.
Para a redação deste trabalho, se fez necessário uma revisão de algumas obras literárias que
tratam sobre o tema em questão, seu histórico, as políticas educacionais que falam do mesmo
assunto e as práticas educativas que enfatizam os trabalhos com alunos que fazem parte da
educação especial e inclusiva nas escolas.
Os professores, nos dias atuais, se deparam em sala de aula com alunos que apresentam problemas de aprendizagem os quais dificultam o desempenho escolar e a aquisição de conhecimento dessas crianças. É necessário destacar que nem todas as dificuldades de aprendizagem
estão relacionadas a problemas neurológicos.
A aprendizagem acontece por meio de experiências motoras, e proporcionam o seu desenvolvimento, tornando-o algo essencial para o desenvolvimento de diferentes habilidades, como
correr, andar, entre outras.
Para desenvolver qualquer habilidade motora, a criança precisa de um ambiente repleto de
estímulos interessantes.
A realidade atual, tanto escolar, familiar como também a social, tem exigido da escola o cumprimento de um papel de mediadora do aluno com o mundo atual. Discutir sobre as questões
da Educação Inclusiva é uma tarefa difícil devido às diferentes vertentes que esse tema vem
assumindo no cotidiano de cada indivíduo.
A preocupação em relação a tal acesso é se o mesmo tem sido oferecido pela escola para
cada pessoa, de maneira que todos aprendam realmente os conteúdos curriculares e desenvolvam suas habilidades e competências, ou seu oferecimento tem acontecido somente para
cumprir a legislação.
Tendo em vista que a maioria dos professores que atuam na educação básica não possui uma
formação em educação especial, é possível que os alunos com algum tipo de deficiência não
tenham o mesmo atendimento que os demais estudantes. Neste caso, eles são apenas inseridos
no espaço escolar, porém não desenvolvem o aprendizado a que têm direito. Os docentes que
atuam na educação básica, na sua grande maioria, não possuem formação alguma em educação especial, dificultando assim o atendimento aos alunos com algum tipo de deficiência, não
sendo possível o oferecimento de atendimento adequado e igualitário que os demais estudantes
recebem. Eles são apenas inseridos no espaço escolar, porém não desenvolvem o aprendizado
a que têm direito.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Segundo Perrenoud (2001), os conteúdos
que devem ser apresentados na educação escolar, respeitando a individualidade de cada
aluno, podem ser ensinados de maneira prazerosa, utilizando recursos e métodos que alcancem cada um de acordo com sua dificuldade
ou deficiência.

Para que todo o processo de ensino e aprendizagem se torne significativo, é necessário
que seja realizada uma nova organização na
prática pedagógica do professor. Tal prática
tem que ser revisitada constantemente, deixando os moldes da educação tradicional para
trás e passando a utilizar o lúdico como o instrumento principal para o desenvolvimento da
criança, dando ênfase para o desenvolvimento
que apresenta dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, seja tal dificuldade devido
distúrbios, transtornos ou até mesmo os métodos adotados em sala de aula (PEREIRA,
2005, p. 20).

Para que tal aprendizagem seja alcançada,
se faz necessário que o professor conheça
seus alunos na sua individualidade, oferecendo
para isso, um ambiente estimulador, atividades
diferenciadas, estruturas de ensino capazes de
Muitas crianças podem não conseguir se delevar o aluno a construir seu conhecimento de
maneira adequada que facilite suas vivências senvolver integralmente nas diferentes linguagens educacionais, não apresentando nenhum
individuais e coletivas.
fator externo a elas que lhes cause limitações
Ao longo dos anos, existe entre os educado- no processo de ensino e aprendizagem; É o
res uma preocupação com a maneira adequa- caso das crianças que apresentam distúrbio de
da de contribuição de cada profissional com a aprendizagem. Essas crianças manifestam tais
formação de um indivíduo crítico, responsável dificuldades através de “déficits” linguísticos,
e que se integre integralmente na sociedade, alteração no processamento auditivo, além de
sendo necessário para tanto que as dificulda- vários fatores que podem prejudicar de maneides encontradas pelos alunos em sala de aula ra significativa o aprendizado da leitura e da
sejam trabalhadas de maneiras diferenciadas escrita, como também o aprendizado de matemática (GARCÍA, 1998, p. 31-32). O conceino cotidiano da escola.
to dado para distúrbio, transtorno, dificuldade
É essencial, para o desenvolvimento da ou problema de aprendizagem tem feito parte
criança de maneira integral, que o processo de grandes discussões entre os especialistas
de ensino e aprendizagem seja adequado para que trabalham com tais diagnósticos, com a
que o educando adquira conhecimentos, infor- prevenção e a reabilitação do processo dos
mações e interaja socialmente. Mesmo sendo indivíduos que apresentam as dificuldades de
de grande importância os conteúdos apresen- aprendizagem.
tados de maneira acadêmica para os educandos, se faz necessário que os mesmos saibam
e consigam trabalhar em grupos, para com
isso serem capazes de aprender e de viver em
sociedade.
Aprendendo, processo que faz parte do mundo da criança, o indivíduo se socializa com
mais facilidade e vive melhor, desenvolvendo
mais seu ser social e se tornando capaz de
tomar decisões e descobrir com maior tranquilidade como enfrentar o mundo dos adultos
(KRAMER, 1989, p. 19).
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AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
Segundo Garcia (1998), no quadro atual da
educação, muitas crianças apresentam dificuldades no aprendizado da leitura, escrita e até
mesmo na aprendizagem dos conceitos matemáticos, dificultando assim seu rendimento escolar. Diante dessas dificuldades, as crianças
se deparam com o fracasso passando a desenvolver diversos problemas emocionais, passando a acreditar que são incapazes de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem
apresentado pelos professores que fazem parte do seu cotidiano. (GARCÍA, 1998, p. 33).

da leitura, pois essa depende imensamente da
oralidade. Para se dar início ao processo de
alfabetização é necessário que o educando
apresente um certo nível de maturidade, pois
tal aprendizagem se dá através de experiências adquiridas anteriormente (GARCÍA, 1998,
p. 34).

Crianças que apresentam dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem, em sua
maioria demonstram problemas emocionais,
enfrentam momentos de tristeza e ansiedade,
e apresentam desinteresse pela aprendizagem,
chegando até mesmo a se isolar. Porém, com
atendimento apropriado e atividades psicomotoras adequadas, as dificuldades de aprendiPor vezes também, essas crianças visitam zagem existentes podem ser superadas. Pain
vários profissionais, de diferentes áreas para afirma:
passarem por avaliações que acreditam ser suOs fatores ambientais interferem muito, como a quesficientes para concluírem quanto à sua dificul- tão da nutrição e da saúde da criança, bem como a
dade no processo de ensino e aprendizagem. criança que não dorme muito bem, ou seja, o necesMuitos fatores podem favorecer situações que sário. Uma carência alimentar tanto quantitativa quanto
desencadeiam as dificuldades de aprendiza- qualitativa pode ocasionar em déficit alimentar crônico
gem: os fatores emocionais, os fatores físicos e que acarreta em distrofia generalizada, afetando sensivelmente a capacidade de aprender. [...] essas perturou sensoriais, os de deficiência na linguagem, bações podem ter como consequência problemas coga falta de estímulos apropriados para a aquisi- nitivos mais ou menos graves, mas não configuram por
ção da base alfabética, dislexia, entre outras. si sós um problema de aprendizagem. Se bem não são
a causa suficiente, aparecem, no entanto, como causa
Segundo Oliveira:
necessária (PAIN, 1989, p. 29).

Os problemas de aprendizagem surgem por meio de
uma associação de causas. Quando a dificuldade de
aprendizagem está relacionada à escola, o motivo pode
ser a metodologia utilizada, motivação escassa, relacionamento professor-aluno, a necessidade de uma adaptação curricular, entre outros. Alguns alunos vêm para a
escola com diversas deficiências, com níveis de maturidade desiguais ou inferiores ao que se espera em sua
idade cronológica. Muitos trazem uma bagagem cultural, social, intelectual, neurológica muito defasada em
relação aos seus companheiros, e isto se constitui em
desvantagens cruciais para a aprendizagem da leitura,
escrita e cálculo (OLIVEIRA, 2009, p. 120).

Segundo Garcia (1998), a criança que apresenta alguma deficiência física ou sensorial
necessita de um acompanhamento médico
adequado, que atenda às suas dificuldades e
permita que ela encontre uma maneira satisfatória para aprender. As dificuldades em relação
a linguagem também afetam a aprendizagem

Todo o ambiente de aprendizagem se compõe de elementos de oposição e fatores facilitadores. Relatar um problema ou obstáculo é
fundamental ao professor de aprendizagem.
Nos registros que faz de cada contexto estarão
as observações que representarão pontos de
melhoria. O exercício dessa prática, porém, é
terreno minado para ele quando essa leitura é
imprecisa, pois desencadeará ações com alto
risco, sendo imprecisas porque teriam sido
coletadas com ferramentas igualmente imprecisas. Daí a importância de atrelar a eficácia
do processo à eficiência da coleta de dados
a partir de metodologias apuradas – por sua
vez, alheias à formação do profissional, e pertinentes a esferas de conhecimento que ele não
domina (FONSECA, 1995, p. 131).
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A Educação não é uma esfera estática. Intrinsecamente, é um conjunto de processos que
prevê contínuas discussões, aprimoramentos,
revisão pedagógica. Some-se a isso a compreensão de que o cérebro é, por sua vez, uma estrutura moldável a partir de estímulos externos,
e é ele o órgão responsável pelo aprendizado
e memória do aprendiz. Conhecer esse funcionamento contribui de forma eficiente para que
o processo passe por aprimoramentos de fato
eficientes (RELVAS, 2010, p.26)

EDUCAÇÃO: ESPECIAL E INCLUSIVA
Segundo Aranha (2005), por muitos anos os
Portadores de Necessidades Educativas Especiais foram esquecidos, porém de um tempo
pra cá esse quadro mudou e esse grupo de
educandos passou então a ser a maior preocupação dos pensadores da história da Educação Especial (ARANHA, 2005, p. 5).
Com tal preocupação pairando na educação,
através de vários estudos, pôde-se perceber
como o estudo da Arte era essencial para as
Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas Especiais, pois a arte tem como objetivo a participação sem regras, permitindo a
manifestação igualitária através da realização
de programas de Arte com música, dança e
expressão corporal, onde a Pessoa Portadora
de Necessidades Especiais sente prazer no
processo de aprendizagem. Segundo Ferraz &
Fusari:
[…] a importância da Arte na formação de crianças,
jovens e adultos, na educação geral e escolar, está ligada à: “função indispensável que a arte ocupa na vida
das pessoas e na sociedade desde os primórdios da
civilização, o que o torna um dos fatores essenciais de
humanização (FERRAZ & FUSARI,1993, p. 16).

Através das diferentes linguagens artísticas,
o aluno Portador de Necessidades Educativas
Especiais terá a oportunidade de desenvolver-se tendo suas limitações respeitadas e o direito de realizar as atividades que mais aprecia, tornando o processo ensino aprendizagem

algo que lhe traga prazer. A educação inclusiva
foca na transformação da sociedade, a fim de
aumentar a inclusão social. É parte de um processo em que se amplia a participação dos os
estudantes nas escolas e estabelecimentos de
ensino regular (CUNHA, 2015, p. 71).
A inclusão abrange as inúmeras áreas sociais, humanas e políticas, crescendo hoje cada
vez mais, para auxiliar no desenvolvimento das
pessoas e contribuir para reestruturar práticas
e ações cada vez mais inclusivas e eliminar
preconceitos, tanto na escola como na sociedade como um todo. Para que isso aconteça
naturalmente, é necessária uma reestruturação
da cultura, das práticas e políticas vivenciadas
na escola de modo que respondam às diferenças que há entre os alunos, para percebê-los
sujeitos com suas singularidades (MACEDO,
2007, p.43).
Os objetivos são o crescimento, a satisfação
de cada aluno e a inserção social deles. Segundo teóricos, um sistema educacional só é
inclusivo quando reconhece que as crianças
podem aprender, sem exceção; quando respeita as diferenças nas crianças - desde idade,
saúde, gênero, classe, comportamento, cor,
língua, deficiência/inabilidade; quando permite
que os espaços, os sistemas e metodologias
atendam às necessidades das crianças sem
exclusão e/ou priorização; quando ainda é parte de uma estratégia abrangente para a promoção de uma sociedade inclusiva; quando é um
processo dinâmico em constante crescimento
e aperfeiçoamento (MANTOAN, 1998, p. 3).
Para que a educação inclusiva aconteça de
fato, devemos deixar de lado a ideia de compararmos as crianças e passamos a buscar o
tratamento igualitário de todas as crianças em
relação aos direitos e deveres de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Em toda sala há alunos que aprendem
facilmente determinados conteúdos, e outros
que têm dificuldade para acompanhar. Problemas com metodologia são os que frequentemente mais afetam o desempenho de alunos.
Segundo Moojen:
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A escola inclusiva não deve fazer distinção
entre os alunos, todos os envolvidos no cotidiano escolar e fora dele possuem diferenças;
cada ser tem seu ritmo corporal e cognitivo,
e merecem respeito para atuarem de acordo
com suas possibilidades. Somente com uma
visão humanitária e revolucionária é que poderemos participar de uma escola inclusiva que
A falta de interesse, os problemas de inte- ajudará a formar uma sociedade inclusiva (PAgração social, a dificuldade de se adequar ao CHECO, 2007, p. 15).
método ou uma mudança no processo de ensino e aprendizagem da escola, podem também
O AMBIENTE ESCOLAR E A
ser considerados problemas de aprendizagem.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Paín considera a dificuldade para aprender
como:
Para a educação inclusiva, a escola tem que
ser vista como espaço de todos, onde os aluum sintoma, que cumpre uma função positiva tão integrativa como o aprender, e que pode ser determina- nos tenham a possibilidade de construir o seu
do por fatores orgânicos relacionados com aspectos conhecimento tendo respeitadas as suas cado funcionamento anatômico, como o funcionamento pacidades, através da livre expressão e partidos órgãos dos sentidos e do sistema nervoso cen- cipação, podendo realizar as atividades refetral; fatores específicos relacionados à dificuldades específicas do indivíduo, os quais não são passíveis de rentes ao ensino e se integrarem socialmente,
constatação orgânica, mas que se manifestam na área independente das suas diferenças (OLIVEIRA,
da linguagem ou na organização espacial e temporal, 2007, p.21).
Ao lado do grupo de crianças com Transtornos de
Aprendizagem decorrentes de retardo do desenvolvimento e/ou disfunção neurológica, há um grupo maior
de crianças que têm mais baixo rendimento, cujas causas são fatores isolados ou não, interagindo entre si.
As alterações nesse contingente maior de alunos poderiam ser tratadas como problemas de aprendizagem
(MOOJEN,1999).

dentre outros. Quando relacionado a um sintoma, o não
aprender possui um significado inconsciente; quando
relacionado a uma inibição, trata-se de uma retração
intelectual do ego, ocorrendo uma diminuição das funções cognitivas que acaba por acarretar os problemas
para aprender; fatores ambientais relacionados às condições objetivas ambientais que podem favorecer ou
não a aprendizagem do indivíduo (PAÍN, 1981 apud
RUBINSTEIN, 1996).

Apesar da grande importância que o saber
institucional exerce na vida das crianças, elas
não sabem, ou por vezes não conseguem fazer isso em grupo, demonstrando com isso sua
grande dificuldade de aprender e de viver em
sociedade. O processo de ensino e aprendizagem deve ser ressignificado de acordo com
a prática pedagógica do professor, que deve
abandonar os padrões de uma educação bancária e investir em atividades lúdicas que auxiliem no desenvolvimento cognitivo das crianças
com dificuldades, sejam estas simplesmente
relacionadas a distúrbios, ou mesmo à metodologia utilizada em sala (MAFRA 2008, p. 16).

Os educadores precisam promover no ambiente educacional diferentes espaços de
aprendizagem capazes de atender a todos os
alunos, contribuindo através das discussões
sobre o currículo escolar e planejamento, os
métodos de avaliação, dispensando tempo
para sua formação acadêmica e se preocupando com a necessidade de se relacionar no
dia a dia da escola, apoiando os alunos que
apresentam diferentes dificuldades de aprendizagem, auxiliando na garantia de acesso, permanência e ensino com qualidade a todos os
alunos (OLIVEIRA, 2007, p.21).
Porém, não podemos imputar aos educadores a responsabilidade total e generalizada em
relação às mudanças necessárias para o êxito educacional dos alunos com necessidades
especiais, mas sim podemos reconhecê-los
como incentivadores da instituição educacional em relação à busca de políticas públicas
educacionais vigentes que beneficiem o aprendizado no ambiente escolar. A escola emancipatória, para Paulo Freire:
349

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Portanto, para promover a Educação Inclusiva é importante rever os conceitos e as finalidades da Educação. Precisamos de atitudes
de profissionais que conheçam e desenvolvam
um conjunto de práticas que permitam aos alunos desenvolverem suas habilidades e capaSegundo Oliveira (2004), para que haja uma cidades, independente das suas deficiências
escola que atenda as crianças com necessi- (CARVALHO, 2004, p. 77).
dades especiais, não importando quais sejam,
Na educação, inclusive na educação especial
se faz necessário que existam nesse ambiente,
profissionais preocupados em diferenciar seus podemos perceber que é necessário grande
conhecimentos, intensificar sua determinação, envolvimento na luta por direitos na sociedade.
e aprimorar sua tomada de decisão. Através do Entre as principais dificuldades encontradas
Projeto Político Pedagógico as escolas se tor- no processo de inclusão escolar nas escolas
nam capazes de tomar algumas decisões im- de ensino regular podemos destacar: a dificulportantes para que as mudanças necessárias dade com a metodologia dos professores; a
se alinhem aos propósitos da inclusão (OLIVEI- falta de recursos e de infraestrutura; o número elevado de alunos por sala de aula; a falta
RA, 2004, p. 109).
de capacitação dos profissionais da educação
Entre tais propósitos podemos estabelecer para ensinar os alunos. A Educação Inclusiva
alguns como: garantir o tempo adequado para objetiva atender todos e quaisquer alunos que
cada aluno desenvolver sua aprendizagem; apresentem necessidades educativas espeabrir espaço para a cooperação, o diálogo, a ciais, em salas de aulas regulares, do ensino
solidariedade, a criatividade e o espírito crítico, regular básico, propiciando desenvolvimento
tanto no ambiente escolar como na comunida- social, cognitivo e cultural de todos. O ensino
de na qual o aluno está inserido; valorizar e inclusivo e a educação especial são temas diformar continuamente o professor; desenvol- ferenciados, mesmo sendo uma complementar
ver em todos os envolvidos com o processo a outra (CARVALHO, 2004, p. 77).
de ensino e aprendizagem no ambiente escoPara que todos tenham acesso ao desenlar habilidades para o exercício da verdadeira
cidadania. Para atender a todos de maneira volvimento social, cognitivo e cultural se faz
satisfatória e significativa e atender com igual- necessário que entidades sociais e estruturas
dade, a escola tem a tarefa de mudar seu tra- públicas se reúnam e criem espaços, leis, debalho em muitas frentes. Cada escola deverá cretos ou seja o que for para que esses direitos
encontrar suas próprias soluções, devido à di- sejam preservados para todos os indivíduos.
ferença da sua clientela e de suas dificuldades
Observando essa necessidade é que foi criae problemas. Para Ferreira:
do o NAAPA. O NAAPA, Núcleo de Apoio e
Na perspectiva da promoção da Educação Inclusiva Acompanhamento para Aprendizagem, é um
existem novos recursos e novos olhares sobre os recur- serviço criado pela Prefeitura Municipal de
sos existentes, que é necessário desenvolver. Mas, por
certo que o professor com todo o conjunto de compe- São Paulo através do Decreto nº 55.309, de
tências e experiências que tem é certamente o principal 17/07/2014 e regulamentado pela Secretaria
recurso em que a Educação Inclusiva se pode apoiar Municipal de Educação de São Paulo, pela Por(FERREIRA, 2006, p.57).
taria nº 6.566, de 24/11/2014, para atender
educadoras e educadores que estejam apresentando dificuldades ou mesmo problemas
educacionais em suas salas de atendimento
educacional.
Não exclui nem hierarquiza sujeitos, porém, busca
incluí-los na medida em que todos são oprimidos na
sociedade de classe e todos se libertam na luta pela
superação das contradições das injustiças produzidas
pela produção e distribuição desigual de bens materiais
e simbólicos (FREIRE, 1987).
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Em cada DRE foi implantado um grupo do
O desejo de todos os envolvidos no procesNAAPA constituído por 1 Coordenador, 1 As- so de ensino e aprendizagem que compõem o
sistente Social, 1 Fonoaudiólogo, 2 Psicólogos grupo de profissionais da Secretaria Municipal
e 2 Psicopedagogos.
de Educação do Município de São Paulo, desde os que trabalham nas escolas, como os que
desenvolvem seus trabalhos nas DREs e até
AS AÇÕES DO NAAPA SE
mesmo os funcionários de SME, é alcançar e
FUNDAMENTAM NOS SEGUINTES
oferecer aos educandos da rede pública muPRINCÍPIOS:
nicipal um ensino de qualidade, promovendo
a.defesa, promoção e proteção dos Direitos melhores condições de aprendizagem e possibilitando diferentes experiências no cotidiano
Humanos;
do ambiente escolar, através da mobilização
b.defesa e promoção do Estatuto da Criança de todas as equipes dos NAAPAs em conjunto
com as Unidades Educacionais e as Redes de
e do Adolescente;
Proteção Social para assim garantir os direitos
c.promoção, defesa e proteção do direito à educacionais dos educandos do município de
educação pública, gratuita, democrática, laica, São Paulo.
de qualidade e socialmente referenciada para
todas e todos;
d.respeito à diversidade e à singularidade,
em especial, nos processos de ensino e aprendizagem.

O NAAPA FOI INSTITUÍDO SENDO
CONSIDERADO TRÊS OBJETIVOS:
a.articular e fortalecer a Rede de Proteção
Social nos territórios;
b.apoiar e acompanhar as equipes docentes
e gestoras no processo de ensino e aprendizagem dos educandos que apresentam dificuldades no processo de escolarização decorrentes
de suas condições individuais, familiares ou
sociais que impliquem em prejuízo significativo
no processo de ensino e aprendizagem.
c.Realizar, no NAAPA, avaliação multidisciplinar e multiprofissional dos educandos, mediante análise da solicitação da equipe gestora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola inclusiva deve possibilitar a entrada e a permanência de todas as crianças, inclusive
aquelas com necessidades especiais, pois todas têm direito à Educação no ensino básico e regular. Espera-se que a criança com deficiência, que passa a conviver no ambiente escolar deixe
de ser discriminada e passe a ser acolhida, contribuindo assim para a construção de um espaço
inclusivo e democrático na Unidade Escolar a qual faz parte.
A escola inclusiva tem o dever de atender a todos os educandos, independentemente de suas
diferenças ou limitações, atendendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. A educação inclusiva tem como fundamento principal a valorização da diversidade de
cada indivíduo. O processo de inclusão busca o rompimento com os preconceitos sociais e a
manutenção de uma sociedade mais justa, mais segura, que possibilite uma interação social
significativa e de qualidade.
As escolas de Educação Básica não estão sendo preparadas para receber as crianças com
necessidades especiais. Porém, se esperarmos a escola estar totalmente preparada, a inclusão
jamais ocorrerá e essas crianças ficarão desassistidas. Portanto é necessário que as escolas se
posicionem e tomem atitudes práticas para que o processo de inclusão tenha início.
Com certeza, vários problemas e diversas dificuldades aparecerão durante todo o processo de
ensino e aprendizagem das crianças com necessidades especiais que impeçam que a inclusão
aconteça, no entanto a escola tem que garantir o acesso e a permanência de todas as crianças,
pois é um direito constitucional e o não cumprimento desse direito poderá ser considerado crime.
A Educação Inclusiva deve ser pauta de discussões no âmbito das políticas públicas educacionais brasileiras, e sugere mudanças nas práticas pedagógicas, nos currículos escolares e,
ainda, nos planejamentos dos educadores. Nenhuma dificuldade ou falta de alguma habilidade
educativa pode se transformar em um obstáculo para a iniciação do processo de ensino e aprendizagem de qualquer indivíduo.
Por vezes podemos observar um despreparo dos professores para lidar com crianças com necessidades especiais fazendo com que muitos educadores excluam tais alunos através de aulas
ou atividades inadequadas ou inacessíveis às necessidades de aprendizagem desses alunos,
não sendo atendidas as suas especificidades.
Para que haja uma aprendizagem significativa, é necessário que professor e aluno dialoguem
e sejam capazes de criar vínculos, sendo necessário em alguns momentos mudanças de estratégias e posturas, permitindo assim maior aproximação dos alunos com necessidades especiais
das propostas pedagógicas, do professor e dos demais alunos da turma.
Quando uma criança passa a conviver com um colega que apresenta necessidades especiais,
respeitando-o e aceitando-o como igual, o processo de ensino e aprendizagem se torna mais
rico e significativo, permitindo com isso a formação de cidadãos mais comprometidos com uma sociedade mais inclusiva e mais agradável para se
conviver. Se a família, a escola, a comunidade se preocuparem em realizar seu trabalho com destreza e responsabilidade, conquistaremos
uma melhor qualidade pedagógica para os nossos alunos Portadores de Necessidades Educativas Especiais.
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A EDUCAÇÃO COMO PROTEÇÃO À
CRIANÇA

RESUMO: Com base nos princípios de universalidade, interdependência e indivisibilidade, o direito à educação constitui um pilar estratégico para a Escola que não apenas facilita o acesso
a outros direitos, mas também exige para que os direitos sejam modelados e praticados. O
principal objetivo da Educação é que crianças e adolescentes exercitam e desfrutam de seu
direito a uma equidade, transformação e qualidade educação ao longo da vida. Trabalhando
dentro dessa estrutura, abordamos a educação em conjunto com objetivos estratégicos de
proteção e governança.

Palavras-chave: Direito; Educação; Dignidade; Criança; Qualidade Educacional.
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INTRODUÇÃO

A

visão educacional vai além da aquisição de certos conhecimentos e do desenvolvimento pleno do caráter humano, habilidades cognitivas, emocionais e sociais e um senso
de dignidade própria.
De uma perspectiva pedagógica, os objetivos estratégicos estão entrelaçados, unidos por um
ponto central que movimenta entre a escola ou o espaço educacional e a comunidade, guiados
pela abordagem baseada em direitos.
O reconhecimento da diversidade que vem com a experiência educacional, rumo a uma identidade mais cosmopolita,construído através de uma educação equitativa, pertinente e democrática, na qual as pessoas aprender a ser, fazer, conhecer e viver juntos.
Com base na convicção de que o desenvolvimento das pessoas está vinculado à qualidade
dos relacionamentos que eles podem formar com seus pares, assim como com adultos como
pais e professores, o objetivo da educação transcende o indivíduo.É promover o compromisso
das pessoas com a sociedade como cidadãos que, com sua colaboração, são capazes de transformar seu ambiente, construindo comunidades mais equitativas.
O processo de conversão de escolas em educação inclusiva, espaços caracterizados por uma
cultura de salvaguarda e de transformação do entorno(bairros, comunidades, municípios, etc.)
em ambientes seguros e de proteção para crianças. Esse também é um processo de mão dupla: o ambiente pode promover a proteção da criança e envolver o centro educacional ou pode
ser o centro que envolve o meio ambiente em seu processo de criação de um espaço seguro e
atencioso.
A educação está firmemente comprometida em proteger as crianças contra qualquer forma de
maus-tratos, que se manifesta na construção de uma cultura de salvaguarda. Nesse sentido, as
escolas são significativas ambientes de vida para crianças, onde se sentir seguro e protegido
não é apenas a chave para desenvolvimento ideal, mas também como condição essencial para
uma educação de qualidade.
Na mesma linha, a educação deve se estender além do espaço educacional, uma vez que
estes não podem efetivamente ser espaços seguros e atenciosos.A maneira de chegar lá estiver
repleta de obstáculos e riscos ou se, uma vez além de seus limites, a sensação de segurança
desaparecer, tratamento seguro e atencioso deve ser propagado na escola e espalhado pelo
ambiente circundante e vice-versa.
Isso exige estratégias específicas que são adaptadas ao campo de ação e, acima de tudo,
estreita colaboração com crianças, associações de pais, autoridades municipais, comitês, associações,etc. na construção abrangente de ambientes seguros e protetores para crianças. A
proteção na estrutura da Escola para intervenção educacional, trabalhando de forma sistemática
e complementar para que cada centro educacional estabeleça uma política básica de proteção
à criança e garanta que sua implementação e impacto afetem não apenas o centro em si, mas
também ao seu ambiente.
O caminho democrático dos espaços educacionais participativos para governança municipal
em que o direito da criança de participar e ser ouvido se torna eficaz e real.
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PILARES E PRINCÍPIOS
INSTITUCIONAIS
Como afirma o Art. 227 da Constituição Federal de 1988:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, e exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL,
2013, p.9 ).

A discriminação pode ser evidente ou permanecer oculta por fatores determinantes indiretos. É evidente se a lei educacional não prevê a
escolaridade obrigatória gratuita, se favorecer a
educação privada em detrimento da educação
pública ou não contempla as particularidades
culturais ou linguísticas das minorias étnicas e
as necessidades específicas de pessoas com
diversidade funcional.
Pode estar oculto se não levar em consideração os custos indiretos da educação, se ignorar o fato de que as meninas assumem sistematicamente responsabilidades reprodutivas
ou se requer uma certidão de nascimento que
nem todas as crianças possuem.

Todas as crianças têm direito à educação?A
educação é acessível a todos sem qualquer
forma de discriminação? O direito à educação
para qualquer grupo específico é especialmente violado?Existem recursos disponíveis? Os recursos estão adaptados a cada aluno e a um
contexto em mudança?

A discriminação não ocorre apenas no acesso à educação básica. Pode ocorrer ainda mais
cedo se as opções de educação pré-escolar
não forem oferecidas a todos de maneira justa
e de formas diferentes; pode ocorrer durante o
processo educacional se, em vez de abordar
as particularidades de cada aluno,só permitiAs crianças constroem um aprendizado es- mos que alguns deles prosperem enquanto ousencial para levar uma vida de felicidade e tros se preparam para o fracasso.
dignidade?Existem alternativas educacionais
Pode ocorrer mais tarde,limitando as opções
para crianças que não podem acessar o sistema formal? Faz Existem oportunidades para de aprendizagem ao longo da vida ou permiparticipar de processos de educação não for- tindo que elas tenham efeitos diferentes devido
mal? Quantas questões importantes devem ser a preconceitos, estereótipos ou outros fatores
abordadas ao se analisar a dimensão do direi- independentes da aprendizagem alcançada.
to à educação.
A luta contra a discriminação envolve averiO primeiro é determinar se todas as crianças
exercem seu direito à educação. Sem dúvida,- guar os obstáculos ao exercício efetivo do ditodo programa educacional deve se basear no reito para educação para todos, ou seja, idenconhecimento da realidade contextual. No caso tificar quais fatores determinam se a educação
de violação do direito à educação, se isso afeta é acessada ou não.A análise dos elementos
particularmente um grupo específico.Em outras essenciais para aproveitar as oportunidades
palavras, devemos observar que a própria exis- educacionais existentes exige uma sistemática
tência de uma violação de direitos implica que abordagem para corrigi-los e garantir que eles
sejam levados em consideração e resolvidos
a discriminação está presente.
adequadamente.
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Alguns desses fatores podem incluir o contexto socioeconômico, problemas de saúde, local de residência,cultura e religião, bem como
a extensão e natureza de qualquer educação
anterior. Além disso, eles podem incluir aspectos ambientais, climáticos ou geográficos associados à pessoa, como motivação, interesses e
aspirações, ou família.

ção (como modelo de assimilação à “normalidade” ou“normalização” dos indivíduos), a fim
de avançar em direção à educação inclusiva.

O objetivo é reorganizar as escolas para que
elas respondam às necessidades de todos os
alunos. Nesse caso, como em todos os aspectos das ações da Educação, a colaboração
com as autoridades educacionais - como gaNos referindo, por exemplo, à escola segre- rante deo exercício do direito à educação - será
gação, ou seja, a concentração de muitas crian- especialmente levado em consideração (GONças em situações de vulnerabilidade no mesmo ZÁLEZ, 2012).
centros educacionais com sérias consequências educacionais: pior experiência educacioSeria errado não incluir meios tecnológicos e
nal, menor níveis de desempenho acadêmico e acesso à Internet entre os recursos disponíveis
altas taxas de rotatividade de professores.
necessários. A chamada “revolução digital”
está transformando profundamente as relações
Essa abordagem pode ajudar a realizar uma humanas e a propriedade, controle, acesso e
análise mais abrangente desse e de outros as- produção de conhecimento. Como tal, a quespectos.Outros fatores importantes estão direta- tão não integramos a mídia tecnológica nos
mente relacionados aos processos educacio- espaços educacionais; a questão é como fanais, como a disponibilidade de infraestrutura zemos isso.
existente, material, recursos pedagógicos e pedagógicos e suas características.
A tecnologia, por si só, tem pouco impacto
na qualidade do processo de aprendizagem.
Nesse sentido, os esforços da Escola bus- Requer, no entanto,a orientação e acompanhacam promover espaços seguros e protetores mento de um educador, que deve assumir nopor meio de som e infraestrutura saudável que vas funções. Os professores não são considetambém estimula o processo de aprendizagem. rados mais uma fonte única de conhecimento
Por infraestrutura, referem-se não apenas à sala e informação.
de aula, mas também aos espaços que contribuem para tornar a educação um processo
Pelo contrário, eles passam a ser vistos
integral e holístico, como bibliotecas, espaços como facilitadores da aprendizagem que deartísticos e recreativos, laboratórios,e espaços vem discriminar entre informações pertinentes
alocados para refeições, saúde e higiene, etc. e irrelevantes,fomentar a formação de relacioEnvolve também fornece e adaptar materiais namentos positivos por meio de novas mídias
educacionais para torná-los acessíveis a todos e construir o inquisitivo e capacidade colaboraos alunos - incluindo também aqueles com de- tiva dos alunos.
ficiências. Essa linha de trabalho é secundária
aos processos de capacitação e deve ser conSobre o direito à educaçãoos Estados a recosistente com eles.
nhecerem a importância significativa do investimento em educação pública para o máximo
Por exemplo, material didático pode com- de recursos disponíveis, para aumentar e meplementar a infraestrutura e treinamento me- lhorar o financiamento interno e externo para
todológico, reforçando assim a promoção da educação contribuir para a educação como
educação inclusiva ou a criação de ambientes bem público.
seguros e protetores. Isso visa impulsionar além
de uma visão que enfatiza a ideia de integra358
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Estabelecer uma estrutura reguladora para
os provedores de educação, incluindo aqueles
que operam independentemente ou em parceria com os Estados, orientada por obrigações
internacionais de direitos humanos. Escola
junta-se às vozes que exigem compromisso
nacional e internacional com a educação e o
fazem das diferentes círculos e redes em que
participa, considerando-os como canais excepcionais para gerar impacto local, regional e internacional em conjunto com outras agências
e parceiros.

vem ser holísticos por natureza, garantindo um
equilíbrio entre o intelectual, dimensões emocionais e sociais, a fim de maximizar a capacidade das crianças de participar plenamente
com responsabilidade em uma sociedade livre.

A última questão importante explorá que
aprendizado pode ser construído através do
processo educacional. Embora a natureza permanente do processo educacional, aqui nos
referimos a questão de determinar quais estágios nossas ações abrangem e o que a escola
entende por Educação básica.

Inclui o aspecto da aceitabilidade e baseia-se
na dimensão da adaptabilidade. Referindo-se a
um processo educacional centrado na criança,
construído de maneira inclusiva e que reconhece e valoriza a diversidade de maneira significativa, considerando seu ambiente e realidade.

Promover Processo educacional desde a
educação pré-escolar até o final do ensino médio, com atenção cuidadosa aos períodos de
transição entre essas etapas.Não descontinuar
o apoio até que o aluno atinja pelo menos a
idade mínima para trabalhar e possa faça-o em
condições decentes. Embora as etapas descritas correspondam a uma visão mais formal da
escola, a Escola deve apoiar processos educacionais formais e não formais.

Os direitos à educação baseiam-se essencialmente construir um espaço e ambiente educacionais baseados no exercício de direitos e
respeito ao meio ambiente princípios de não
discriminação, participação, desenvolvimento
ótimo e os melhores interesses da criança.

Além disso,esse processo é orientado por
educadores adequadamente reconhecidos,
treinados, motivados e apoiados, que juntamente com recursos materiais e metodológicos
adaptados, desenvolver - como expresso pela
ampla gama de experiências de vida e processos de aprendizado que permitem crianças,
individual e coletivamente, a desenvolver suas
personalidades, talentos e habilidades e viver
uma vida plena e satisfatória na sociedade.
A dimensão dos direitos na educação garante que os direitos das crianças sejam respeitados e exercitados em geral. Conforme diz ECA,
art. 86: “...conjunto articulado de ações governamentais, não governamentais, da União, dos
Estados e dos Municípios”

Por exemplo, contemplar a formação e acompanhamento dos círculos familiares na primeira
infância; de modelos alternativos para as crianças mais vulneráveis, como escolas móveis,
Programas de Aprendizagem Acelerada,etc e
treinamento técnico e profissional.Em termos
de conteúdo, o ambiente escolar considera a
Inclui aspectos referentes ao conteúdo edueducação básica como a que visa aprender a cacional, formação de professores, ensino e
conhecer,aprendendo a fazer, aprendendo a vi- métodos de aprendizagem, o ambiente educaver juntos e aprendendo a ser.
cional e a relação entre as pessoas, avaliação
e conteúdo de aprendizagem. Todos esses asPortanto, é orientado para a construção co- pectos são estabelecidos e definidos em cada
nhecimentos e capacidades baseados nos sala de aula ou espaço de aprendizagem de
quatro pilares da educação e são necessários cada centro educacional.
os resultados e o próprio processo de aprendizagem. Todos os processos educacionais de359
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Portanto, é necessário,além de uma análise
geral do contexto educacional, ter uma compreensão profunda do que ocorre em cada um
desses espaços educacionais e para tornar os
direitos das crianças titulares e agentes ativos
no processo educacional.

Em primeiro lugar, deve-se notar que o conteúdo como o que é ensinado e aprendido explicitamente, o currículo explícito e qualquer
conteúdo subjacente ou o currículo oculto. O
conteúdo não é estático, mas está em constante reconstrução por todos os atores.

A escola promove educação voltada para o
aprendizado saber, aprender a fazer, aprender
a viver juntos e aprender a ser os quatro pilares
fundamentais aprendizagem ao longo da vida;
isso pode ser complementado por contribuições da abordagem de recursos. Nesse sentido, a importância de compartilhar conceitos
fundamentais e básicos que possam ser globais, ajudando a direcionar a educação para
Implica também conduzir uma análise crítica o desenvolvimento completo de uma pessoa.
que revela as estruturas de poder projetadas
As habilidades básicas incluem não apenas
pelos referidos programas em seus próprios
alfabetização e números, mas também habiliinteresses e redireciona tem como alvo os medades para a vida, como a habilidade tomar
lhores interesses da criança.
decisões bem equilibradas; resolver conflitos
de maneira não violenta; e desenvolver um
Essa nova perspectiva não evita a discriminaestilo de vida saudável, boas relações e resção, também moldada pelo poder, oculta por ponsabilidades sociais, pensamento crítico, taaquelas visões consideradas “normais - norma- lentos criativos e outras habilidades que dão
lizadas” e que colocam a diversidade nas mar- às crianças as ferramentas necessárias para
gens daquilo que é padrão ou que, em alguns buscar suas opções na vida.
casos, até o vê como “deficiente” ou “desabilitado”,ocultando assim as causas sociais da
O plano de estudos deve integrar as habireferida discriminação.
lidades básicas mínimas estabelecidas no ní-

O reconhecimento do valor da diversidade humana e contextual - e sua inclusão implica
que programas de educação devem ser construídos e adaptados para refletir o contexto local, para que seja pertinente à situação social,
econômica, cultural e ambiental dos alunos, e
têm um relacionamento significativo com suas
próprias características.

No cenário educacional, isso implica reconhecendo a importância de como o espaço
educacional é organizado e das formas de ensinar - aprender quando se trata de possibilitar
que todo aluno desenvolva seu potencial, habilidades e talentos.
Como tal, é necessário que as crianças participem, pois deve ser estabelecido que avalie
progresso na implementação de uma iniciativa,
projeto ou programa. Ao mesmo tempo, devemos deixar claro que esses indicadores não
substituem a necessidade de entender cada
processo de aprendizagem, bem como os relacionamentos existentes cada um desses processos e as opiniões dos participantes sobre
o mesmo.

vel nacional ou estadual garantir a equidade
na educação que; ao mesmo tempo, deve ser
suficientemente flexível para incorporar o conhecimento e a experiência encontrados no
ambiente imediato, bem como as expectativas
e opiniões dos envolvidos.
As políticas educacionais como currículo
são um reflexo dos valores, ideias e crenças
predominantes e estão ligados às estruturas
de poder existentes. É, portanto,necessário
fomentar o diálogo entre as diferentes visões
de mundo desde o início, para que o plano de
estudos pode integrar diferentes sistemas de
conhecimento, sempre ciente de que, em sua
implementação, será moldada pelo universo relacional dos participantes dos processos educacionais.
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Por isso, que o plano de estudos deve promover o respeito à diversidade e a rejeição de
todas as formas de hegemonia, estereótipos e
preconceitos. Referência ao gênero discriminação, dado seu alcance e magnitude inconfundíveis devem ser feitos esforços para reverter os
padrões culturais existentes, tanto em termos
do currículo do estabelecimento educacional
quanto cultura e consolidar a coeducação.

é uma das principais razões pelas quais as
crianças abandonam a escola, especialmente
no caso de meninas.

Nisso, o papel pedagógico nos processos
de aprendizagem e sua importância quando
se trata de ajudar a educação a defender uma
abordagem baseada no diálogo.A primeira premissa fundamental é que as crianças se sintam
bem no espaço educacional, ou seja,bem-vindo
Promovendo a igualdade de educação para e tratado com respeito e cuidado pelos adultos
todos em um sistema de valores,comporta- participantes e também por outras crianças.
mentos, normas e expectativas que não são
hierarquizadas com base no sexo. Construção
Isso implica a construção do espaço educae revisão de conteúdos educacionais, para que cional como um ambiente agradável onde as
eles possam garantir que estes refletem verda- crianças se sintam livre para aprender, sentir
deiramente suas realidades e aspirações.
e expressar suas emoções e resolver conflitos
de uma maneira que ajude eles crescem como
Os recursos e materiais educacionais empre- pessoas. Isso começa no nascimento, através
gados nos vários espaços educacionais tam- do desenvolvimento de apegos e laços emobém devem adaptar e responder à diversidade cionais e, posteriormente, continua durante
de características e capacidades dos alunos, todo o processo educacional.
bem como ao seu contexto, se é para se conectar às suas vidas. Finalmente, um plano de
Para estabelecer um clima educacional esestudos relevante e significativo deve ser apro- timulante com base em tratamento seguro e
priado para todos os alunos, reconhecendo e cuidadoso e proteção,planos de convivência
valorizar a diversidade existente, rejeitar qual- devem ser projetados e estabelecidos por
quer manifestação possível de discriminação, crianças, além de políticas de proteção que
quebrar estereótipos e adaptando-se à evolu- vinculam o espaço educacional ao contexto
ção única de suas diferentes capacidades:
circundante para erradicar qualquer tratamento
que viole dignidade humana das crianças.
Contrariamente à visão daqueles que consideram as crianças na modernidade como
As partes devem tomar todas as medidas
inúteis, elas ganharam uma nova importância apropriadas para garantir que a disciplina esna esteira da modernização […] Seu tempo e colar seja ministrada de maneira consistente
suas atividades foram exigidos e portanto co- com a dignidade humana da criança e em conlonizados pelo novo método de produção e formidade com a presente constituição.
consequentemente elas caminharam em massa para os locais universalmente estabelecidos
Adotar amplo significado e entendimento,
para o trabalho da criança moderna – a escola não apenas referindo-se ao castigo físico, mas
(QVORTRUP, 2001, p.139).
também a qualquer forma de violência e abuso
físico, psicológico ou emocional, e em sua forNa dimensão direito à educação, já discuti- ma mais visível e invisível. Com relação a este
mos a importância da educação,infraestrutura último, devemos ponderar essas ações, como
adaptada às diversidades e particularidades exames e avaliações externas, que, sob o disexistentes, para que não atrapalhem acesso farce de objetividade e neutralidade sirva antes
e participação na educação. A insegurança para julgar, categorizar e rotular as pessoas.
no centro educacional ou em seus arredores
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Em vez de ajudar as pessoas a desenvolver
suas habilidades e, continuando a crescer, essas ações acabam afetando sua autoestima,
autoconfiança e expectativas, e influenciarão a
percepção que elas têm de si mesmas ao longo de suas vidas.

Relações e condições materiais moldar e
são moldados pelas percepções subjetivas de
cada participante na educação processo como
um processo de construção de significado em
suas vidas.

Essas três dimensões - material,relacional e
Assim, a educação se torna algo ameaçador subjetivo - constituem a abordagem do bemem vez de algo protetor que favorece o de- -estar infantil a partir da qual Educação é sua
senvolvimento de personalidades saudáveis, inspiração.
confiantes, empáticas e resilientes. Por isso,
de uma perspectiva holística, é fundamental a
Essa abordagem fornece uma estrutura útil
compaixão na pedagogia e a importância do para avaliação ao analisar o ambiente - entendesenvolvimento - no ritmo das crianças - de dido aqui como a qualidade de vida - dos eseducação emocional nos processos de apren- paços educacionais que promovemos. Dado
dizagem.
que o aprendizado é relacional, como sustenta
Vygotsky, pedimos espaço educacional não
O clima ou o ambiente, assim como o próprio como um local de “preparação para”, isolado
processo educacional, são definidos em gran- no tempo e no espaço, mas como espaço de
de parte poras relações estabelecidas entre os vida onde se vive e aprende a viver livre e resparticipantes; e a sua qualidade esta, por sua ponsavelmente. Só será possível garantir que
vez, ligada para o desenvolvimento da pessoa. o espaço educacional é constituído como um
Relacionamentos afetivos e amor são uma par- espaço de bem-estar se dignificamos a vida
te fundamental das pessoas e desenvolvimen- das crianças.
to e crescimento intelectual e emocional e, portanto, deve ser considerado como central para
o processo de ensino-aprendizagem:
sustentada pela ideia que a educação seria a
única via que pode tirar a criança de sua vulnerabilidade para que tenha acesso à autonomia;
por outro, uma corrente defendida pelos “artesãos da autodeterminação” que pedem uma
mobilização em torno dos direitos do homem
na criança (THÉRY apud SIROTA, 2001, p.20).

O relacionamento de cuidar implica, primeiramente, recuperar a postura e a dignidade
do aluno; envolve validar as relações originais
com os alunos como outros legítimos. Relacionamentos construídos a partir de intersubjetividade são limitadas, como vimos, a um espaço
específico e são influenciadas pelas condições
físicas e materiais nele existentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dois elementos caracterizam a ação da Educação: proximidade, priorizando um entendimento
profundo e trabalhar no nível local em estreita colaboração com todos os agentes e atores presentes.Sustentabilidade, abordando as causas estruturais da vulnerabilidade e exclusão, concentrando-se em capacitação local para que seu impacto positivo seja sustentado.
Os principais princípios são padrões operacionais que norteiam essas ações: participação,
como exercício da cidadania plena; não discriminação, como reconhecimento da igualdade de
direitos e dignidade,bem como da diversidade como algo que nos enriquecem como pessoas.
Transparência, como exercício de responsabilidade; e espírito dinâmico, como a capacidade
de se adaptar e ser criativo em nossa resposta; para os fins desta estratégia, esta se torna um
apelo ao direito à criatividade como direito de toda criança que lhes permita desenvolver livremente sua própria curiosidade crítica.
A educação apoia e apela a uma abordagem sistêmica que define as estratégias estratégicas
do Direito Educacional, Metas da escola para a comunidade e vice-versa. Essa perspectiva exige
o foco para olhar além das relações de causa e efeito e explorar a complexidade dos relacionamentos existentes entre os diferentes membros e elementos de cada grupo específico meio
Ambiente.
A Educação dá substância a essa abordagem em uma estrutura que adapta as três dimensões
educacionais como um direito: o direito à educação, direitos à educação e direitos através Educação. A necessidade de romper com a dicotomia de qualidade de acesso, porque o acesso à
educação não de qualidade é ineficaz e porque que a qualidade uma educação que não inclui
todos deixam de ser um direito e se torna um privilégio.
A necessidade de afirmar claramente compreensão da educação como um direito humano e
concentre ação em seu gozo de maneira interconectada com outros direitos.
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PEDAGOGIA EM INSTITUIÇÕES
HOSPITALARES

RESUMO: Este artigo tem como finalidade apresentar a história e a atuação do pedagogo no
ambiente hospitalar uma nova modalidade de atuação deste profissional, o hospital e um local onde a aprendizagem pode favorecer muito a criança ou adolescente internado, dando a
oportunidade do paciente continuar seus estudos sem ser prejudicado na escola regular durante a sua internação. As atividades pedagógicas favorecem o paciente na sua recuperação
dando suporte também a família do paciente.

Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar;  Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

área de trabalho do pedagogo foi ampliada para espaços considerados não escolares,
sobretudo, o atendimento pedagógico à criança enferma ou hospitalizada é previsto
no artigo 13 da Resolução nº 02/2001 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL,
2001) e nas orientações para classe hospitalar e atendimento domiciliar do Ministério da Educação-MEC (BRASIL, 2002). Diversos segmentos como empresas, Ong´s, Igrejas e Instituições,
entre outras podem contar, com as ações desse profissional, buscando à escolarização e a
formação da criança e adolescente. A atuação em hospitais, chamada aqui de pedagogia hospitalar é um exemplo desta nova empreitada do profissional pedagogo.
Essa pedagogia hospitalar surgiu para garantir a escolarização de todas as crianças e adolescentes, independente da idade escolar ou não, que estão em situações que os afastam da
escola ou com possibilidade de concluir seus estudos. Enfermidades temporárias, permanentes
e a hospitalização, não podem ser barreiras para a criação de um ambiente de aprendizagem
sistematizado e humanizado. De acordo com Matos (2009) há considerável melhora na evolução
clínica de pacientes envolvidos em atividades pedagógicas, visto que estas podem aproximar o
aluno/paciente do convívio com atividades de sua rotina, por exemplo, das atividades escolares.
Ressalta ainda que as relações e ações pedagógicas durante a hospitalização da criança são
extremamente importantes, o que contribui positivamente para o enfrentamento da doença e
favorece o desenvolvimento social, cognitivo e físico.
Nos hospitais, crianças e adolescentes encontram-se internados por longos períodos, sendo
prejudicados no ano letivo, não podendo comparecer nas escolas para cumprir com as obrigações pedagógicas, tendo em vista essa situação o pedagogo pode exercer o importante papel
de acompanhar a criança e adolescente na ausência escolar (PAULA, 2010).
Vale ressaltar que a doença não deve ser tratada como descontinuidade ao processo de educação das crianças e adolescentes, respeitando as condições em que cada uma está inserida.
O atendimento classificado como Pedagogia Hospitalar, é adotado por instituições que se preocupam e entendem que essas pessoas não devem ser excluídas por motivos de enfermidade
(MATOS, 2017).De acordo com Matos e Mugiatti:
[...] o que mais importa é que a criança ou adolescente hospitalizado venha receber, sempre e
com o máximo empenho, o atendimento a que fazem jus, nessa tão importante fase de sua vida,
da qual depende a sua futura estrutura, enquanto pessoa e cidadão (MATOS; MUGIATTI, 2008).
A pedagogia é o campo da educação mais importante para ensinar o processo de construção
do conhecimento. O pedagogo é capacitado para mediar e nortear o ensino, seguindo regras
que se colocam por conta da existência de objetivos educacionais. Dentro do hospital, muitas
vezes o ambiente é de dor, perda e até morte, marcando assim a vida dessas crianças e adolescentes, com a pedagogia implantada, pode-se diminuir e amenizar a dor das crianças, adolescentes e família (GOMES, 2012).
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A pedagogia hospitalar poderá atuar nas unidades de internação ou na ala de recreação do
hospital. Como direito da criança, “desfrutar de alguma recreação, programas de educação para
a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência no hospital” (CNDCA, 1995). Esta nova prática pedagógica ameniza o sofrimento da criança internada no hospital,
o paciente se envolve em atividades direcionadas por profissionais voltados a área da educação,
desta forma, ele retorna mais confiante no seu regresso na sociedade.
Este trabalho caracteriza se por ser realizado com diferentes atividades e por atender pacientes
internados, recuperando a criança num processo de inclusão oferecendo condições de aprendizagem. A classe hospitalar oferece à criança a vivência escolar. O professor, neste caso, precisa
ter um planejamento estruturado e flexível. O ambiente da classe hospitalar deve ser acolhedor,
um espaço pedagógico alegre e aconchegante fazendo com que a criança ou adolescente enfermo melhorem emocionalmente, mentalmente e fisicamente.
Assim, levando-se em consideração as contribuições da Pedagogia Hospitalar, este estudo
teve como objetivo estruturar e avaliar o desenvolvimento de uma proposta de intervenção e
mostrar que todos têm o direito à educação. Sendo assim, entende-se que a criança ou pessoa
hospitalizada, necessita de atividades que se aproximem do seu cotidiano. A educação no espaço hospitalar tende a humanizar o atendimento e reabilitação da saúde do ser humano.
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O SURGIMENTO DA PEDAGOGIA
HOSPITALAR
Para Esteves (2008), a pedagogia hospitalar
é um modo de ensino da Educação Especial
que visa à ação do educador no ambiente hospitalar, no qual atende crianças ou adolescentes com necessidades educativas especiais
transitórias, ou seja, crianças que por motivo
de doença precisam de atendimento escolar
diferenciado e especializado. Cabe ao hospital
buscar alternativas e métodos qualificados que
possibilitem aos pacientes usufruírem de abordagens educativas por um determinado espaço de tempo.
Este novo espaço de educação nos hospitais é desenvolvida pela necessidade de atender crianças afastadas da escola e também é
um espaço de ajuda nos transtornos emocionais, causados pela internação, como a raiva,
insegurança, incapacidades e frustrações que
podem prejudicar na recuperação do paciente.
Foi no período da segunda guerra mundial o
grande número de crianças mutiladas e sem
atendimento escolar que fez com que uns grupos de médicos se mobilizassem para dar atendimento a essas crianças (ESTEVES, 2008).
De acordo com Esteves (2008), a Pedagogia
Hospitalar começou a partir da década de 90
no qual os órgãos públicos sentiram a necessidade de inserir o serviço do pedagogo hospitalar, complementando a área da educação especial no Brasil. É uma proposta diferenciada
de ensino que tem a finalidade de acompanhar
as crianças que estão afastadas da escola
por estarem doentes. A pedagogia hospitalar foi criada para atender especificamente as
crianças e adolescentes internados que estão
fora da escola, dando apoio necessário para
que os mesmos não percam o contato com o
processo ensino aprendizagem. No momento
presente, há uma grande conscientização dos
profissionais para implantar a prática em todos
os espaços de saúde.

Na França, por exemplo, em 1939 é criado
o Centro Nacional de Estudos e de Formação
para a Infância Inadaptadas de Surenes - C.N.E.
F.E.I que criou um grupo de professores para
trabalhar em hospitais. A partir disso foi criado
o cargo de professor hospitalar pelo Ministério de Educação da França. Segundo, Esteves
apud Amaral e Silva “A criação de classes
hospitalares em hospitais é resultado do reconhecimento formal à crianças internadas com
necessidades educacionais, um direito à escolarização”( 2003, p.1). No Brasil na Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo, o tratamento pedagógico hospitalar teve início na década de
50, na cidade do Rio de Janeiro pelo Hospital
Escola Menino Jesus que ainda mantém até
hoje as suas atividades às crianças e adolescentes internados.
Quanto ao profissional pedagogo segundo
Calegari, Simancas e Lorente (1990), a sua
atuação em ambientes clínicos ou hospitalares se faz presente desde 1979 em uma clínica
na cidade de Navarra, na Espanha, que pela
internação de sua irmã, uma acadêmica de
Pedagogia inicia práticas pedagógicas, sendo
posteriormente tomadas como exemplos em
outras unidades. Conforme a autora a partir de
então a prática pedagógica em hospital passa
a ter um curso de formação naquele país. (CALEGARI,2003).
De acordo com Ceccim e Carvalho, na Resolução n.41, de 13 de Outubro de 1995 da
lei dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes Hospitalizados, chancelada pelo Ministério
da Justiça, existem vinte itens em defesa da
criança e jovens hospitalizados. Dentre eles o
“Artigo 9. Direito de desfrutar de alguma forma
de recreação, programa de educação para a
saúde, acompanhamento do currículo escolar
durante sua permanência hospitalar”(CECCIM
e CARVALHO, 1997). Segundo Matos (2007),
a Pedagogia Hospitalar auxilia principalmente
as necessidades psíquicas no desenvolvimento cognitivo, resgata a cidadania e a própria
humanização da criança e adolescente que se
encontra enfermo, portanto, hospital-escola é a
realização de um trabalho que pode oferecer
continuidade de vida (MATOS, 2007).
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Segundo Moraes (2013), O trabalho do pedagogo no hospital também é adicionado aos
saberes geradores de poder, uma vez que o
fazer pedagógico se insere no contexto hospitalar. Dentro dessa perspectiva de intersetorialidade é que o professor no hospital se apropria de um poder visto que é detentor de um
determinado saber. O que gera a possibilidade
de construir um olhar aprofundado sobre um
assunto pela diversidade das áreas e, consequentemente, do conhecimento de cada profissional da saúde.
É nítido perceber que a pedagogia hospitalar
apresenta um comprometimento com a abordagem inovadora. Dessa forma, ela proporciona um ambiente mais acolhedor, demonstrando ao paciente e integrando-o à sua nova
realidade, sem desligá-lo totalmente do meio
educacional. O paciente passa a conviver em
um novo ambiente, com uma equipe multidisciplinar que participa desse projeto (MORAES,
2013).

“Minha filha estava triste, só ficava deitada na
cama e agora está feliz, depois da aula” (MÃE
3).
A presença dos pais apoiando os filhos, seja
neste momento de fragilidade ou nas atividades regulares de aprendizagem ou lúdicas é
extremamente importante, promovendo-lhes a
confiança necessária para seu pleno desenvolvimento.
Souza e Bernardino (2011), afirmam que “O
desenvolvimento infantil se dá num processo
criado pela própria criança a partir das interações que vivencia, sendo assim, as atividades na educação infantil e ensino fundamental,
como atividade interativa e pedagógica mediada pelo educador contribui para este desenvolvimento”.

DESEMPENHO DO DOCENTE NA ÁREA
HOSPITALAR

Nos estudos de Ortiz (1999), o docente que
O PAPEL DOS PAIS E A PROPOSTA
atua no âmbito hospitalar tem papel fundamenPEDAGÓGICA
tal dentro da educação, pois tem como finalidade acompanhar a criança ou adolescente
O diálogo com os pais ou responsáveis sem- no período de ausência escolar, internados em
pre é importante para verificar a importância do instituições hospitalares.
desenvolvimento das atividades diárias para
seu a criança no período de internação. No diO trabalho existe, porém deveria ter mais
álogo, muitos ressaltam a importância da pro- atenção para que fossem criados classes hosposta, revelando que os filhos provavelmente pitalares em todos os locais da saúde, bem
ficariam até mais tranquilos, mesmo neste mo- como atendimento de ensino de educação esmento de inquietação e tensão, em razão dos pecial na modalidade de educação especial
procedimentos cirúrgicos e da hospitalização. caracterizado pela realização de diferentes atiVeja algumas respostas:
vidades e por atender crianças e adolescentes
internados, recuperando a criança em um pro“Minha filha estava agitada, e quando foi feita cesso de inclusão, oferecendo condições de
atividade para ela realizar ficou mais tranquila” aprendizagem. A classe hospitalar oferece à
(PAI 1).
criança a vivência escolar, o professor precisa
ter um planejamento estruturado e flexível. O
Estávamos tensos e esperando a cirurgia, e ambiente da classe hospitalar deve ser acolheeste momento [lúdico] está nos deixando mais dor, um espaço pedagógico alegre e aconchecalmos (PAIS 2).
gante fazendo com que a criança enferma melhore emocional, mental e fisicamente (ORTIZ,
1999).
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A pedagogia hospitalar poderá atuar nas unidades de internação ou na ala de recreação do
hospital. Esta nova prática pedagógica ameniza
o sofrimento da criança internada no hospital,
o paciente se envolve em atividades pedagógicas planejadas por profissionais voltados a
área da educação. Para Ortiz (1999):”A classe
hospitalar é uma abordagem de educação ressignificada como prioridade, ao lado do tratamento terapêutico”.

A pedagogia hospitalar é um desafio, para o
pedagogo que desenvolve um trabalho humanizado ajudando pacientes prejudicados na sua
escolarização, proporcionando conhecimento
e qualidade de vida ao paciente. A educação
no hospital tem como princípio o atendimento
personalizado ao educando na qual se trabalha uma proposta pedagógica com as necessidades, estabelecendo critérios que respeitem
a patologia do paciente. No hospital a criança
está longe do seu cotidiano voltado pelos amigos, brincadeiras e escola entrando em contato com integrantes do hospital enfermeiras, médicos além da família, por isso é fundamental
a atenção do educador em articular atividades
para a aceitação do paciente, na situação de
internação no hospital (ORTIZ, 1999).

A pedagogia hospitalar é um modo de ensino da Educação Especial que visa a ação
do educador no ambiente hospitalar, no qual
atende crianças com necessidades educativas
especiais transitórias, ou seja, crianças que por
motivo de doença precisam de atendimento
escolar diferenciado e especializado. Cabe ao
hospital buscar alternativas e métodos qualifiJá para Cunha (2001), o professor deve se
cados que possibilitem aos pacientes usufruí- adaptar a realidade em que a criança se enrem de abordagens educativas por um determi- contra no hospital como a área disponível para
nado espaço de tempo (ORTIZ, 1999).
a realização das atividades lúdicas pedagógicas, recreativas; densidade de leitos na enferEste novo espaço de atuação do Pedagogo maria pediátrica e dinâmica da utilização do
vem sendo estudado como uma nova visão de espaço; adaptar agenda de horários. O pedaensinar, dando oportunidade as crianças afas- gogo ao implantar uma classe hospitalar deve
tadas da escola por motivos de saúde, também se preocupar com a presença da brinquedoteajuda nos transtornos emocionais causados ca. Para Cunha (2001), vem abordar a infância
pela internação, como a raiva, insegurança, in- e a função da brinquedoteca, em que esta últicapacidades e frustrações que podem prejudi- ma configura-se como um espaço destinado à
car na recuperação do paciente.A Pedagogia brincadeira, onde a criança brincar sossegada,
Hospitalar é um processo alternativo de edu- sem cobrança e sem sentir que está perdendo
cação, pois ela ultrapassa os métodos conven- tempo, estimulando sua autoestima e o procescionais escola/aluno, buscando dentro da edu- so sócio cognitivo (CUNHA, 2001).
cação formas de apoiar os pacientes (crianças
e adolescentes) hospitalizados (ORTIZ, 1999).
O profissional deve ser criativo explorar os
espaços, podendo assim realizar dinâmicas de
teatro, propor maneiras e materiais alternativos
na confecção de jogos e brinquedos. Sendo
assim, as classes hospitalares possuem uma
pedagogia caracterizada pela educação sistematizada, no qual a planejamento no ensino,
avaliação, encontro e socialização das crianças e professores, no hospital deve proporcionar um espaço onde as crianças possam expor seus trabalhos (murais), lugar para guardar
lápis, papéis, cadernos, etc. (CUNHA, 2001).
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O local deve ser lúdico e recreativo tendo
jogos e brincadeiras, realizadas de acordo
com o estado do paciente, com o intuito de
expressar a partir de uma linguagem simbólica, medos, sentimentos e idéias que ajudem
no enfrentamento da doença e do ambiente. O
trabalho do pedagogo hospitalar também tem
como proposta a intervenção terapêutica procurando resgatar seu espaço sadio, provocando a criatividade, as manifestações de alegria,
os laços sociais e a diminuição de barreiras e
preconceitos da doença e da hospitalização, a
metodologia deve ser variada mudando a rotina da criança no qual permanece no hospital
(CUNHA, 2001).
Uma das didáticas utilizadas é a utilização
de atividades nas áreas de linguagem (narrativa de histórias, problematizações, leitura de
imagem, comunicação através de atividades
lúdicas), estas atividades podem auxiliar numa
prática humanizada no atendimento Escolar /
Hospitalar.“ Ser diferente e por isso, ter de ficar
de fora é muito doloroso, vencer os obstáculos
impostos pelas doenças, ao contrário é vitória,
aprendizagem e desenvolvimento. E as classes
hospitalares podem ter esse mérito.” (FONSECA E CECCIM,1999, p.71).

tação para uma melhor qualidade de vida. As
universidades terão campos de estágios, mostrando a realidade profissional, e a comunidade será beneficiada como o suporte científico

BRINQUEDOTECA NOS HOSPITAIS
Estudos feitos pelos autores (2016), mostra
que brinquedoteca está presente no ambiente
hospitalar, em consonância com a pedagogia,
juntos possuem um papel fundamental para
contribuir no desenvolvimento integral e desempenho da criança e adolescente, tanto na
recuperação da sua enfermidade, quanto na
educação (OLIVEIRA, et al. 2016).
De acordo com Cunha (2008) Os brinquedos
são parceiros silenciosos que desafiam a criança, possibilitando descobertas e estimulando
a auto-expressão. É preciso tempo para eles,
e espaço que assegure o sossego suficiente
para que a criança brinque e solte a sua imaginação, inventando, sem medo de desgostar
alguém ou de ser punida.

O PAPEL DAS UNIVERSIDADES
Vale destacar a importância das Universidades na Pedagogia Hospitalar, como processo
de formação pedagógico, a universidade visa
uma grande oportunidade de atuação desse
profissional na área. Assim como na maioria
dos cursos da saúde, a Universidade implantou
parcerias envolvendo a educação no hospital,
propiciando uma demanda de estagiários para
desenvolverem o aprendizado e dar continuidade no processo de educação fora do ambiente
escolar (REZENDE, 2001).
Segundo o autor (2001), a criação de um estágio multiprofissional e interdisciplinar da área
de saúde é benefício a toda a comunidade envolvida. Os alunos terão uma visão das condições de saúde e a clientela do projeto, orien372
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por este artigo descrevemos um pouco sobre a pedagogia hospitalar, desde seu surgimento
até os dias atuais. O surgimento da escola para crianças inadaptadas, na França, inaugurada
em 1935, e a criação do Centro Nacional de Estudos e de Formação para Infância Inadaptadas
- C.N.E.F.E.I. em 1939, também na França, com o objetivo formar professores hospitalares para
atuar nos hospitais ou em outras locais. Já no Brasil, a pedagogia hospitalar teve iniciou se a
três décadas no Hospital A.C. Camargo, e até hoje continua com seu atendimento pedagógico.
A pedagogia hospitalar demonstra outro campo que o profissional da educação pode ser inserido, as instituições hospitalares necessitam introduzir o pedagogo para continuar o ensino de
crianças e adolescentes no momento que estiverem internadas. Dessa maneira conseguimos
perceber a importância da pedagogia hospitalar, e por meio dos pedagogos, não será privado
o conhecimento para os alunos hospitalizados, ajudando na recuperação e desenvolvimento
educacional, baseado na humanização.
A partir dos estudos teóricos consideramos a importância da escolarização das crianças e
adolescentes durante o período de hospitalização, contando com todos os atendimentos ofertados aos pacientes e familiares durante o tratamento. Dos atendimentos médicos até os pedagógicos, vale ressaltar a importância de espaços que auxiliem no aprendizado dentro do ambiente
hospitalar (brinquedotecas e classes hospitalares) e até mesmo de outros espaços necessários
quando os alunos-pacientes não dispõem de condições de saírem das enfermarias ou UTIs,
tendo que serem atendidos nos próprios leitos.
O trabalho com a equipe pedagógica hospitalar é um grande desafio a ser enfrentado, o pedagogo em sua atuação no ambiente hospitalar, seja em qualquer tipo de atendimento necessita ter uma preparação para se especializar no seu trabalho, já que o atendimento à criança e
adolescente deverá suprir as necessidades escolares. A pedagogia hospitalar dá suporte ao desenvolvimento de aprendizagem do aluno dentro do hospital garantindo o direito da criança dar
continuidade aos seus estudos, motivando a mesma a continuar depois de sua alta do hospital,
mas essa prática o paciente ficaria privado de seus estudos, limitado a aprender os conteúdos
escolares. Para que haja um trabalho de qualidade, é preciso avançar na execução do trabalho,
exemplo disso é a carência de ensino nos cursos de graduação na Pedagogia voltado ao trabalho hospitalar.
O pedagogo que desenvolve seu trabalho no ambiente hospitalar tem uma importante função
na sociedade, é um espaço novo para a atuação do mesmo por isso deve ter clareza da sua
atuação neste espaço que envolve muitos cuidados e dedicação pois os pacientes envolvidos
no processo de aprendizagem necessitam de muita atenção e compreensão. As crianças e
adolescentes que ali permanecem precisam de muito apoio tanto físico quanto emocional e o
pedagogo pode contribuir para que a melhora deste paciente seja satisfatória, pois o pedagogo tem a possibilidade de aliviar a ansiedade da criança através de suas práticas pedagógicas
voltada para a mesma envolvendo a família que é muito importante neste processo de cura e
recuperação da criança. O pedagogo realizará também um trabalho humanitário, considerando
todos os aspectos que a criança e o adolescente estão passando e lidar com os conflitos afetivos, emocionais, sociais e de bem estar do paciente
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Do mesmo modo que atua nas instituições escolares, os pedagogos que atuam em ambiente
hospitalar são o elo entre educandos hospitalizados e o conhecimento, considerando as limitações e condições clínicas de cada aluno, devido o processo de ensino-aprendizagem ocorrer
fora da escola, mas em um ambiente hospitalar, é uma das metas dos pedagogos dessa área
deve ser a contribuição para o aprendizado das crianças e adolescentes hospitalizados para
quando retornarem à escola, não estejam atrasados ou desvantajosos em relação aos demais
colegas de classe, conhecendo a realidade e os contextos que os cercam.
Assim, eles contribuem para a formação de cidadãos críticos, éticos e participativos que poderão atuar ativamente na sociedade, tendo como uma das bases para a sua vivência o conhecimento construído durante o período de hospitalização. Vivenciar e entender como é a rotina de
pedagogos que atuam em ambiente hospitalar foi de extrema importância para a realização do
presente trabalho, pois observamos que a prática é embasada pela teoria e respaldada pela lei,
fazendo valer o direito ao acesso à educação que cada brasileiro possui.
Para a instituição hospitalar e, especialmente, o setor da pediatria, favorece uma relação mais
harmoniosa entre a equipe de saúde, paciente e pais ou responsáveis, reduzindo as ansiedades
e tensões provocadas pelo adoecimento e hospitalização. No entanto, ressalta-se a necessidade
de uma prática mais efetiva, no sentido de implantar Classes Hospitalares, visando assistir aos
pacientes infantis quanto a sua escolaridade, não se restringindo apenas a projetos esporádicos,
muitas vezes, oriundos de estágios curriculares supervisionados em Pedagogia ou Psicologia.
Atualmente não existe o atendimento em Classe Hospitalar sistematizado. A demanda para tal
existe, especialmente, na Unidade Pediátrica Oncológica, em que as crianças passam longos
períodos de internação.
Este artigo não teve a pretensão de generalizar os dados para toda e qualquer situação de alunos hospitalizados, todavia, infere-se que tais estudos poderiam ser aprofundados por meio de
pesquisas que relacionam as práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto hospitalar com o
desempenho escolar do aluno ao regressar ao ensino regular.
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A EDUCAÇÃO, O PROFESSOR E A FORMAÇÃO
DOCENTE: CAMINHOS E DESENCONTROS NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: A formação superior do profissional necessita extrapolar uma educação quantitativa,
pautada apenas na transmissão de conhecimentos acadêmicos. Espera-se que o ensino superior, mais que um curso de formação profissional, seja um ambiente instigante, não apenas
no campo das pesquisas, mas sobretudo da formação profissional capaz de transformar o
indivíduo num indivíduo transformador em todas as etapas da educação, desde a educação
infantil e, especialmente, em atenção à educação inclusiva. Para isso, os cursos superiores
necessitam adequar seus currículos, aprimorando a formação do professor e ampliando suas
qualificações. Nesse sentido, as escolhas metodológicas se mostram um grande aliado na
formação profissional, pois incidem nas necessidades que o processo educativo apresenta, de
acordo com a realidade social e as necessidades dos alunos.

Palavras-chave: Formação Docente; Práticas Pedagógicas; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

O

bservando-se que as mudanças metodológicas propostas para a educação infantil,
que destacam sua importância na formação do aluno, desde os primeiros anos da escola, percebemos que ela não é mais observada como um espaço lúdico de cuidados
e brincadeiras, apenas, muito embora tais ferramentas estejam cotidianamente inseridas nas
ações pedagógicas, estas denotam em sua profundidade uma causa maior que apenas o lazer.
Outrossim, a educação infantil, mantém o cuidar em sua proposta, porém com o caráter formador, um cuidar que traduz a preocupação em transformar a escola de educação infantil num
espaço de formação e aprimoramento de valores e atitudes, despertando a curiosidade intelectual, estimulando a ludicidade, capacitando-as a buscar informações, onde quer que elas estejam,
utilizando-as no seu cotidiano.
Dentre os objetivos traçados para a educação, destacam-se as preocupações com os conceitos de formação associados à construção de um indivíduo com autonomia, capaz de conduzir
seu próprio destino e posicionar-se frente à sociedade de maneira crítica e atuante, propósitos
nos quais se embasam alguns dos referenciais curriculares para a educação e que compõem,
também, parte dos preceitos que embasam propostas pedagógicos, projetos e planejamentos
das instituições de ensino.
Uma vez que a formação docente ocorre em cursos superiores de pedagogia, para posteriormente seguirem em cursos de especialização de área, o profissional docente necessita de uma
formação que lhe permita conhecer as necessidades formativas do aluno com necessidades
especiais, ainda no processo acadêmico.
Em se tratando da educação inclusiva, no entanto, mesmo com legislações e pesquisas sobre
o tema, ainda necessitamos de mais atenção dos cursos de formação profissional, de modo a
aprofundarem os ensinamentos, pesquisas e informações, transformando o profissional docente
num especialista, também em educação inclusiva, ainda em sua formação inicial, não apenas
através de cursos de pós-graduação.
Em se tratando, tanto da formação docente, como da educação inclusiva, os objetivos devem
abranger a formação de um profissional qualificado para a realidade da escola e da educação
inclusiva, independente da necessidade do aluno. Esta é, sem dúvida, uma das grandes frustrações e expectativa que carrega o professor. E isto se reflete em seu trabalho cotidiano. Por esse
motivo, a formação docente necessita abranger em seu currículo formativo, mais que apenas
poucos tópicos distribuídos ao longo dos anos de curso, procurando tratar gradualmente do
tema ao longo da formação do aluno de pedagogia.
Como objetivo geral, este trabalho pretende repensar a educação brasileira à partir das políticas públicas inclusivas, buscando melhor estrutura e atendimento aos alunos com necessidades
especiais, formação profissional adequada ao professor através de currículos mais amplos no
ensino superior e projetos pedagógicos mais abrangentes ao processo de inclusão na rede pública de educação.
378
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Sua problematização tem enfoque em como as pessoas devem se beneficiar de uma formação concebida para corresponder às suas necessidades educativas através de instrumentos
de aprendizagem essenciais, seja para trabalhar e viver com dignidade, para participar do desenvolvimento social ou tomar decisões de forma esclarecida. Sendo assim, qual o papel dos
cursos superiores na formação do professor? Qual a função da escola, no atendimento ao aluno
deficiente? Qual a importância do projeto pedagógico e do currículo, na formação do professor
e na educação inclusiva, nas instituições de ensino?
Este artigo se justifica por destacar a necessidade de aprofundar discussões, pesquisas e
reflexões acerca da formação do profissional docente e dos cursos de educação superior, observando-se desde as legislações vigentes, como as necessidades individuais do indivíduo
deficiente.
Considerando-se a necessidade de repensar desde a formação do professor, como a própria
aparelhagem da escola para o atendimento adequado ao aluno, considerando-se os espaços
físicos e os processos pedagógicos necessários às condições de acessibilidade. Nesse sentido,
consideramos aqui qual o papel da educação, da escola, do professor e dos cursos de formação, para que este processo de inclusão seja efetivado adequadamente.
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OS SABERES NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: MUITO ALÉM DO
DESENHO, DA CANTIGA E DAS
BRINCADEIRAS
A educação é vista como um fator transformador da sociedade, a partir da interação e
intervenção dos indivíduos conscientes, como
afirma Freire (2003), ao enfatizar que o papel
da escola vai além da tarefa de alfabetizar.
Sendo assim, a Educação Infantil, onde se dá
o início da relação entre o indivíduo, a sociedade escolar e a inserção da criança no ambiente
da educação formal, num local privilegiado e
repleto de oportunidades de interação e troca, deve privilegiar-se práticas educativas que
possibilitem ao indivíduo compreender-se enquanto indivíduo de direitos, cidadão crítico e
atuante, como afirma Lima (2002, p.71), sobre
o papel das práticas educativas democráticas,
para a promoção de valores e da formação social do aluno.
Para Antunes (2004) [...] “se a ciência mostra
que o período que vai da gestação até o sexto
ano de vida é o mais importante na organização das bases para as competências e habilidades desenvolvidas ao longo da existência
humana”, demonstra o grau de importância da
Educação Infantil para o amplo desenvolvimento do indivíduo.
Mais que a aquisição dos códigos de linguagem, como etapa essencial no processo ensino-aprendizagem por permitir ao indivíduo
escrever e interpretar, encontrar a solução de
desafios, descrever e compreender, aplicar,
atribuir sentido ou significado, na educação infantil este processo de desenvolvimento deve
buscar a cooperação e a igualdade de direitos,
conhecimento e vivências lúdicas do corpo que
pensa, sente, age, constrói e consome cultura.
A educação deve propiciar estas situações
para que o educando seja o sujeito de seu
processo de aprendizagem e das complexas
interações com os objetos de conhecimento.
Como destaca Freire (2007, p.86), é a curiosidade do homem que faz as conexões com os
saberes. Sendo assim, não basta que os educadores dominem os conhecimentos e teorias

de suas áreas, é preciso conhecer os alunos,
estabelecer relações entre conteúdos e contexto para dar novos significados ao aprendizado, estimulando a iniciativa e a autonomia intelectual do educando, sua capacidade de agir,
pensar, atuar, sobre o mundo, atribuir significado, situar-se perante o mundo, a sociedade, a
comunidade, a escola.
Neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – L.D.B., também destaca
a necessidade de valorização do profissional
educador e da autonomia da escola.
Alfabetizar ou socializar
A alfabetização é um dos aspectos da educação que causa grande preocupação e insegurança, visto a influência direta sobre o desenvolvimento cognitivo do indivíduo e o próprio
processo educacional, tornando-se um grande
estímulo ou motivo de dificuldades permanentes. Como destaca Freire (1982, p.11), “A leitura de mundo precede a leitura da palavra”.
Isto pressupõe que não basta apenas ser
capaz de identificar letras, sílabas e palavras,
num texto desconexo, mas que o processo de
leitura deve permitir ao indivíduo conectar-se
com o texto, estabelecendo relação entre si e o
mundo que lhe é apresentado via textual.
Como destaca Fávero (1992, p.225), o ato
de ler [...] “ultrapassa a decifração de palavras
e frases isoladas”, transcendendo a decodificação dos códigos de leitura que as compõem,
em expressões ordenadas na sequência de
textos. A leitura deve ser usada como uma ferramenta interativa, que infere diretamente no
processo de alfabetização, como o desvendamento do texto que ocorre pela percepção de
diversos níveis ou fontes de informação que interagem entre si.
É preciso observar que este indivíduo já traz
consigo uma linguagem, cujo desempenho oral
se manifesta com uma preponderância maior
nas necessidades que ele observa para a educação que busca, deste modo, a relação entre
o domínio do código oral e do código escrito
que pretende, além de atender suas expectativas, precisa auxiliar na ampliação de suas expectativas e capacidades.
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Por isso, faz-se necessário utilizar os saberes trazidos por eles, pois ninguém transmite
conhecimento a outro, ou ensina-o, é o que defende Paulo Freire (2006): [...] “o indivíduo que
investiga, constrói, descobre e avança a partir
do que ele já domina”.
Segundo Piaget (1977), “a aprendizagem
se desenvolve em um processo individual de
construção por meio das diferentes formas de
interagir com o ambiente”. É sob este aspecto
que o trabalho lúdico e a interação de diversas
metodologias devem influenciar na proposta
de atividades que incluem o jogo pedagógico
como ferramenta motivadora e facilitadora no
processo ensino-aprendizagem da alfabetização.
A inclusão de atividades lúdicas durante o
processo de construção do conhecimento, visa
facilitar o processo de aprendizagem, desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, da
imaginação, memória, concentração, atenção,
da socialização e afetividade, buscando assim
garantir uma formação global ao indivíduo, relacionando não apenas o aspecto cognitivo,
mas também de autoestima e confiança em
suas potencialidades, fatores determinantes
para que o aluno se sinta capaz de ‘arriscar’, e
expressar-se através de sua criatividade. Complementariamente a esta teoria, Vygotsky defende que:
A afetividade não é apenas uma das dimensões da pessoa: ela é também uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser humano
foi, logo que saiu da vida puramente orgânica,
um ser afetivo. Da afetividade diferenciou-se,
lentamente, a vida racional. Portanto, no início
da vida, afetividade e inteligência estão sincreticamente misturadas, com predomínio da primeira (VYGOTSKY, 2009, p.90).
Considerando os ensinamentos de Piaget
(1976), ao afirmar que à medida que a criança
se desenvolve, as atividades lúdicas e os jogos
tomam significado, permitindo-lhe reconstituir e
reinventar as coisas, o que exemplifica sua evolução e transformação a partir dos ensinamentos lúdicos, transformando-os em linguagem
escrita.

O jogo como promotor de aprendizagem e
do desenvolvimento passa a ser considerado
nas práticas escolares como importante aliado
para o ensino, já que coloca o aluno diante de
situações lúdicas como o jogo pode ser uma
boa estratégia para aproximá-los dos conteúdos culturais a serem vinculados na escola
(KISHIMOTO, 1994,p.13).

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ao longo dos anos, a sociedade passou a
perceber com mais atenção as necessidades
que qualquer pessoa tem, e seu direito de ir e
vir, garantido pela Constituição Federal, passou
a ser mais praticado. Nos dias de hoje, toda
pessoa com uma pequena parcela de sensibilidade é capaz de entender que este processo
de inclusão é essencial e benéfico para toda
a sociedade, favorecendo a troca de conhecimentos e experiências, além de promover o
desenvolvimento social. Como destaca Diniz
(2007), “não é a deficiência que determina os
impedimentos de um indivíduo, mas sim as dificuldades impostas pelo meio em que este indivíduo convive”.
O que se mostra mais complexo na educação inclusiva é ultrapassar as barreiras físicas
e pedagógicas, decorrentes da falta de políticas públicas adequadas ou falhas quanto aos
processos pedagógicos e à estruturação dos
espaços públicos de atendimento. Como destaca Mantoan:
Para novas possibilidades para que haja um
processo de mudança, cujo movimento ruma
para novas possibilidades para o ensino comum e especial, há que existir uma ruptura
com o modelo antigo de escola. Porque não
há como caminhar com um pé em cada canoa
(MANTOAN, 2006, p. 28-29).
É nesse sentido que o processo de inclusão
se torna falho, pois as iniciativas dependem
de ações pontuais, cabendo à escola auxiliar
a família e a criança, esbarrando, porém, em
problemas estruturais e na falta de pessoal especializado ou treinado.
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E ao professor, cabe a iniciativa de buscar
capacitação por intenção e investimentos próprios, na tentativa de aprimorar sua capacidade
de atender este aluno. Deste modo, a parceria
escola/família, pode auxiliar no desenvolvimento da criança, de modo a possibilitar que outros aspectos relativos ao comportamento da
criança com necessidades especiais possam
ser suprimidos ou minimizados, como destacam Silva, Gaiato e Reveles (2012).
Sendo assim, é de suprema importância que
a família seja cúmplice da dedicação que se
espera da escola, no sentido de tentar extrair
o máximo das possibilidades que a criança
pode oferecer, auxiliando, deste modo, numa
futura autonomia funcional e melhor qualidade
de vida.

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
DOCENTE
De acordo com Libâneo (2008) “estamos
diante de uma sociedade genuinamente pedagógica”, distinta pelo modelo sócio-político instituído para a educação e as ações escolares e
de acordo com a instituição e a função exercida pelo educador, que pode estar em “sala de
aula”, como Professor de ensino público ou privado, atuar como Especialistas em educação
da área administrativa (supervisores escolares,
diretores, orientadores ou coordenadores pedagógicos, entre outros) ou ainda Especialistas
educacionais voltados aos órgãos reguladores
de educação (públicos ou privados).
Isto posto, ao falarmos em formação ou capacitação docente, é importante considerar a
realidade do mundo em que estamos inseridos, bem como as atuais necessidades dos
jovens a quem serão difundidos estes saberes,
sem desconsiderar o projeto pedagógico da
instituição, assim como a função a ser exercida
pelo profissional em educação, de acordo com
as especificidades de cada uma. A formação e
aperfeiçoamento do educador deveriam estar
em consonância com o planejamento, a missão e a visão da escola como estabelecidos
no Projeto Político Pedagógico (FERREIRA,
2003, s.d.).

Todo educador deve dominar o conjunto de
saberes, o processo de sua formação. Saber
ouvir e reconhecer seus erros e acertos: transformar esse saber é que implica na formação
de educadores. Para Saviani (1996), “o educador é como elemento de reconstrução dos próprios conhecimentos socialmente elaborados,
gerando os objetivos que se busca atingir: o conhecimento”. E a transmissão desses saberes
envolvidos na educação implicam, igualmente
a educadores e educando, em um momento
de prática social, sendo que esta prática educativa assume um caráter de mediação, mais
que de transmissão e absorção. Moran afirma
o seguinte a respeito do conhecimento:
O conhecimento não é fragmentado, mas
interdependente, interligado, Inter sensorial.
Conhecer significa compreender todas as dimensões da realidade, captar e expressar essa
totalidade de forma cada vez mais ampla e integral. Conhecemos mais e melhor conectando, juntando, relacionando, acessando o nosso
objeto de todos os pontos de vista, por todos
os caminhos, integrando-os da forma mais rica
(MORAN, 2006, p.18).

CURRÍCULO: PLANEJAMENTO E
RECURSOS
Segundo Zabala (1998), Partindo do princípio de que o conhecimento não pode ser fragmentado, não podemos analisar o currículo da
mesma forma, segmentando-o em temas ou
disciplinas. Obviamente, vários assuntos são
destacados e relacionados, no entanto é preciso ter em mente que sua execução deve ser
considerada para uma formação global.
Um dos maiores entraves na elaboração de
um currículo é torná-lo significativo e ao mesmo tempo atraente para os alunos, principalmente nos dias atuais, onde desde muito cedo
as crianças encontram-se em contato com
tecnologias muito interessantes e com infinitos
recursos, como é o caso da internet, onde as
informações são transmitidas de diferentes formas, tornando a escola e seu conteúdo obsoleto para as pretensões dos alunos. Deste modo,
os recursos didáticos precisam se tornar alia382
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dos na execução do currículo. Zabala (1998),
conceitua os recursos didáticos como:
os materiais curriculares ou materiais de desenvolvimento curricular são todos aqueles
instrumentos que proporcionam ao educador
referências e critérios para tomar decisões, tanto no planejamento como na intervenção direta no processo de ensino/aprendizagem e em
sua avaliação (ZABALA,1998 p.167).
Sem dúvida, aliar tecnologia e conhecimento,
utilizando-se de novas didáticas, pode auxiliar
o professor a aplicar de maneira mais interessante o currículo em suas aulas, no entanto,
esta não é uma realidade comum a nossas escolas, espalhadas por uma área territorial extensa, onde não é incomum encontrarmos escolas rurais que mal possuem mobiliário para
atender a todos os alunos.

O CURRÍCULO NA TRANSFORMAÇÃO
DA EDUCAÇÃO
As bases da educação historicamente são
permeadas de caráter político e social. Os autores Moreira e Silva (1995) afirmam que numa
análise crítica e sociológica do currículo:
O conhecimento corporificado como currículo educacional não pode ser analisado fora
de sua constituição social e histórica, ou seja,
a teoria curricular[...], não pode se preocupar
apenas com a organização do conhecimento
escolar, nem pode encarar de modo ingênuo
e não problemático o conhecimento recebido
(MOREIRA E SILVA, 1995, p.29).
Estas afirmações apenas corroboram as colocações anteriores de que a educação de
modo geral, e mais especificamente se falando
de currículo, cultura e política se entrelaçam de
maneira significativa, não apenas na formação
do professor, mas também do aluno. Sendo
assim, não é exagero afirmar que a educação
é sim uma ferramenta fundamental tanto na
transformação do indivíduo, como também da
sociedade em que está inserido, visto que este
é um dos aspectos mais relevantes da educação e, por conseguinte, do currículo: tornar o
aluno um cidadão crítico e atuante, ciente dos
seus direitos e deveres, capaz de transforma a
si e ao mundo em que está inserido.

Relevância e significados do currículo para a
educação
Ao refletirmos sobre a importância do currículo, não podemos deixar de destacar os aspectos político-sociais que assumem na educação,
nem tampouco seu papel histórico na evolução
da prática pedagógica. Por sofrer diretamente
as influências das transformações do mundo,
sejam relacionadas às novas tecnologias, aos
conflitos mundiais, às crises econômicas ou
meramente pela análise histórica de um país,
este processo reflexivo traz em suas entrelinhas
a responsabilidade que o currículo assume na
sociedade de modo geral. Como cita Saviani
(2004, p.16), o currículo deve atender ao que a
sociedade e o indivíduo necessitam, capacitando-os a enfrentar os problemas que a realidade
apresenta.
A escola e, mais em particular os educadores, diretamente envolvidos no processo ensino-aprendizagem utilizam-se do currículo e
precisam avaliar com cuidado as ideologias
envolvidas neste processo, procurando aplicar
as concepções adequadas e a realidade presente na sociedade contemporânea. Libâneo
afirma que:
As pedagogias modernas reconhecem o
impacto do desenvolvimento tecnológico na
vida social e, em particular, nos processos de
formação das pessoas. Mas não aceitam que
haja uma crise da noção de formação geral. A
democratização da sociedade supõe uma educação básica como necessidade imperativa de
desenvolver nos jovens capacidades cognitivas, de modo que aprendam a se expressar,
a compreender diferentes contextos da realidade, a relativizar certezas, a pensar estrategicamente, aspectos em que a lógica do mundo
técnico-informacional pode ajudar, mas sem
subsumir nela todo o processo formativo que
implica o crescimento do ser humano, domínio
gradativo de conhecimentos, técnicas, habilidades, o desenvolvimento da capacidade de se
apropriar da realidade (LIBÂNEO, 2005, p. 45).
Uma vez que a sociedade sofre interferências
das relações de poder e dominação social, é
importante avaliar que o currículo, parte integrante das relações de classe, etnia e gênero,
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também constitui uma relação de poder, não
apenas da instituição que o aplica, da legislação que o organiza, mas também daquele que
faz uso dele, que passa a dominar sua proposta, podendo então utilizá-lo em seu cotidiano.
Daí a importância que se tem dado à cultura
da escola para além da cultura na escola (LIBÂNEO, 2005).
Correia (1999, p.163) destaca os principais
aspectos necessários para formação dos professores. No que diz respeito ao ensino regular,
destaca:
•Compreender como as incapacidades ou
desvantagens afetam a aprendizagem, identificar as necessidades educativas e desenvolver
experiências de aprendizagem prescritivas;
• Individualizar a educação, compreendendo
cada criança como ser único;
•Compreender a situação emocional da
criança;
•Utilizar os serviços de apoio;
•Promover uma comunicação efetiva entre
os pais;
•Perceber o processo administrativo que
leva à organização e gestão do ambiente de
aprendizagem.
Já a respeito da educação especial, sua formação deve desenvolver as seguintes competências (1999, p.163):
•Desenvolver capacidades de diagnóstico,
prescritivas e de avaliação processual;
•Avaliar as necessidades de adaptação dos
currículos regulares, implementando ações alternativas;
•Buscar domínio sobre novas pedagogias e
tecnologias aplicáveis a educação especial;
•Ter conhecimento de todo processo de avaliação educacional.
Sob esta ótica, o trabalho educativo voltado à
diversidade, possibilita a diminuição de tendências excludentes, além de garantir uma relação
mais consistente no espaço educativo. Várias
ferramentas podem auxiliar e favorecer esta iniciativa, como a formação de grupos de apoio e
ajuda mútua, buscando um espaço permanente de debate, reflexão e troca de experiências
entre os professores, tendo em vista a criação
de estratégias favoráveis de ensino para que o
aluno progrida na aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Mais que um ambiente formativo, a escola contemporânea deve se tornar um espaço
transformador. Nesse sentido, a abordagem
desta pesquisa buscou explorar diferentes
fontes e autores, através da revisão bibliográfica, pautada em autores que trazem em suas
pesquisas os aportes teórico-metodológicos,
segundo Freire (2003), destacando-se as práticas educativas e processos de alfabetização
e de formação do indivíduo; Saviani (1996) e
Zabala (1998), acerca da formação docente e
do currículo, respectivamente.
Alguns artigos, teses e pesquisas sobre o
tema, indicando estes e outros autores, auxiliaram na elaboração deste artigo, na intenção de aprofundar reflexões sobre o assunto
e proporcionar a intencionalidade de estimular
novas pesquisas acerca do assunto. Este projeto de pesquisa, especificamente no que diz
respeito à questão norteadora, busca o aprofundamento das discussões e reflexões deste
tema tão presente nas questões cotidianas da
escola e das ansiedades dos profissionais em
educação, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas na intenção de trazer novos olhares e opiniões que auxiliem na construção de
propostas e ações pedagógicas voltadas ao
indivíduo com deficiência, preocupadas com
sua formação cognitiva e na ampliação de sua
autonomia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é um período de possibilidades e explorações, que encantam e atraem a
criança, aguçando suas características mais marcantes nesta etapa: a curiosidade e a criatividade.
Os processos ensino-aprendizagem na Educação Infantil devem permitir práticas significativas
que promovam uma aprendizagem efetiva, possibilitando uma prática educativa adequada, sempre observando que a relação educação/infância deve ser um processo cultural, viabilizado por
meio dos métodos, didáticas e técnicas coerentes, de modo que a criança desenvolva relações
de respeito mútuo, justiça, solidariedade, igualdade e autonomia, para poder futuramente atuar
na sociedade.
Para tanto, a postura do professor é essencial, percebendo seu aluno e suas necessidades.
Nesse sentido, a formação do profissional em educação, além das qualificações tradicionais
que se espera de um professor bem formado, embasado pelo domínio aos conhecimentos pedagógicos, que lhe permite desenvolver suas atividades de ensinar, planejar e avaliar o ensino,
cabe ainda ao professor o olhar mais sensível, que lhe exige maior atenção em relação à sua
prática, tendo em vista que não pode deter-se aos planejamentos padrões, mas sim considerar
as necessidades individuais de seu do aluno especial, que exige o planejamento e elaboração
de práticas individualizadas, de novas e diferentes formas de planejar e executar as atividades
didáticas, de diferentes formas de organizar a sala de aula, de buscar alternativas para os modelos de interação entre os alunos, permitindo assim a interação entre todos os alunos do grupo.
Hoje, a capacitação do professor para a prática inclusiva se dá mais amplamente através de
cursos de especialização ou de pós-graduação, aos que depois de formados se interessam em
buscar esta formação. No entanto, a educação inclusiva não é mais uma escolha. O professor,
quando vai assumir sua classe na escola, não tem a opção de trabalhar com uma classe sem
alunos com NEE.
Deste modo, não se justifica mais a ausência de um currículo específico sobre o tema, ainda
no período de graduação, de modo que o aluno do curso superior, ao concluir seu curso e,
ao assumir sua sala de aula, possa ser capaz de lidar com a diversidade, mas também com
a inclusão e a acessibilidade. A especialização deve ser incentivada. No entanto, a formação
deve ser uma obrigação dos cursos superiores, oferecendo um currículo amplo que possibilite
ao profissional exercer adequadamente sua função de mediador e integrador frente ao aluno de
inclusão que necessita de sua ação efetiva para o desenvolvimento de sua autonomia e de seu
desenvolvimento sociocognitivo.
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METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho tem a finalidade compreender a respeito da história da educação infantil, com ênfase no surgimento das políticas públicas para a Educação Infantil. Com base
nos métodos compreensivos e históricos, no qual o intuito objetiva-se colocar em evidência
certos acontecimentos e posicionamentos diante deles, levando-se em conta que a história
tem grande influência sobre os acontecimentos atuais. O entendimento histórico foi possível
pela realização de análise de obras e análise documental, desde o século XVI, quando até tal
data não havia uma atenção direcionada para as crianças, até o momento em que se tem uma
legislação que norteia as práticas relacionadas à educação dessas crianças. Com base nos textos teóricos, amplia-se assim o entendimento das finalidades e funções sociais da educação
infantil, concepção da infância, família e sua historicidade, bem como alternativas pedagógicas para a educação infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Metodologia; Alternativas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

O

educador tem papel fundamental frente ao desenvolvimento infantil, podendo proporcionar experiências diversificadas e enriquecedoras, a fim de que seus alunos possam
fortalecer sua autoestima e desenvolver suas capacidades. Sendo ainda, importante
que o mesmo reflita sobre sua própria concepção de ludicidade em relação ao desenvolvimento
e o processo de ensino-aprendizagem para mediar a assimilação do conhecimento sistematizado pela escola, garantindo ao aluno avanços em seu repertório social e cultural.
A relevância nesta pesquisa baseia-se na importância de buscar alternativas pedagógicas
como facilitador no desenvolvimento infantil, bem como a conscientização e valorização da
ludicidade e da afetividade entre os educadores no processo de aprendizagem da criança.
Contribuindo assim socialmente, profissionalmente e academicamente sobre o conhecimento da
temática, e as considerações sobre a metodologia da educação infantil.
Este trabalho tem a finalidade compreender a respeito da história da educação infantil, com
ênfase no surgimento das políticas públicas para a Educação Infantil. Com base nos métodos
compreensivos e históricos, no qual o intuito objetiva-se colocar em evidência certos acontecimentos e posicionamentos diante deles, levando-se em conta que a história tem grande influência sobre os acontecimentos atuais.
O estudo traz o questionamento de como o educador pode contribuir com a educação infantil através de alternativas pedagógicas. E assim, como hipóteses, entende-se que a ludicidade
contribui significativamente para o desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico,
social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo, bem como também seria necessário conscientizar
os pais, educadores e sociedade em geral sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada
na infância, ou seja, faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas
sim, um ato de aprendizagem.
O entendimento histórico foi possível pela realização de análise de obras e análise documental,
desde o século XVI, quando até tal data não havia uma atenção direcionada para as crianças,
até o momento em que se tem uma legislação que norteia as práticas relacionadas à educação
dessas crianças. Com base nos textos teóricos, amplia-se assim o entendimento das finalidades
e funções sociais da educação infantil, concepção da infância, família e sua historicidade, bem
como alternativas pedagógicas para a educação infantil, apontando a ludicidade e a afetividade
como alternativas pedagógicas. Esta pesquisa foi desenvolvida através de revisão bibliográfica,
em livros, artigos e revistas científicas publicadas nos últimos 10 anos, que tratam acerca do
tema em questão. Para tanto, foram utilizadas das seguintes palavras chaves: educação infantil;
metodologias; alternativas pedagógicas. As bases de dados consultadas foram Google Scholar,
Google Books Scielo e outras bibliotecas virtuais.
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CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE O
ATENDIMENTO À CRIANÇAS
Começando na Europa, na época em que
houve a transição do feudalismo para o capitalismo, tornando o modo de produção antes
doméstico para o sistema fabril e por consequência a substituição das ferramentas pelas máquinas e dos operários pela força motriz, causando uma reforma na sociedade. Os impactos
causados pela Revolução Industrial fizeram
com que a classe operária tivesse que se submeter às fábricas e máquinas. Dessa forma, a
revolução acabou possibilitando a entrada em
massa da mulher nas fábricas, mudando assim
o modo de educar os filhos.

não queriam trabalhar nas fábricas acabavam
vendendo seus serviços para cuidarem dos filhos das mães operárias. De acordo com Rizzo (2003) por conta da grande participação
de pais e mães nas fábricas, surgiram assim
novas formas mais formais de prestar serviços
de atendimento à essas crianças. Eram organizações nas quais as mulheres da comunidade,
que não possuíam uma proposta de educação, mas que proporciona atividades de canto
e reza:
Criou-se uma nova oferta de emprego para as mulheres, mas aumentaram os riscos de maus tratos às crianças, reunidas em maior número, aos cuidados de uma
única, pobre e despreparada mulher. Tudo isso, aliado
a pouca comida e higiene, gerou um quadro caótico de
confusão, que terminou no aumento de castigos e muita
pancadaria, a fim de tornar crianças mais sossegadas
e passivas. Mais violência e mortalidade infantil (RIZZO,
2003, p.31).

De acordo com Marx (1986), com a entrada
das máquinas substituindo na maior parte das
vezes a força braçal, permitiu que houvesse
oferta de emprego que não exigia assim força
Segundo Didonet (2001) na Europa e nos Esmuscular, abrindo porta para o emprego das tados Unidos, as primeiras instituições tinham
mulheres no mercado de trabalho, juntamente como finalidade o cuidado e a proteção às
com seus filhos pequenos.
crianças na ausência das mães que estavam
trabalhando. As creches, as escolas maternais
Apesar do aumento do número de trabalha- e jardins de infância acabaram tendo no início
dores, a força de trabalho masculina, em sua o objetivo de assistência com enfoque principal
parte foi substituída pelas mulheres e pelas a higiene, guarda, alimentação e os cuidados
crianças nas fábricas, uma vez que a lei da físicos das crianças.
época fabril exigia dois tempos de trabalhos,
Ainda que o início dessas instituições era
uma de seis horas e a segunda de quatro hovoltado
para o cuidado a criança, Kuhlmann
ras, ou mesmo cada uma de 5 horas, porém os
pais não vendiam o tempo parcial das crianças (2001) afirma que as propostas pedagógicas
que eram mais baratos do que antes vendiam eram questões já no início da criação dessas
o tempo integral, ainda que as condições de instituições, estavam não apenas preocupados
trabalho fossem caóticas. De acordo com Marx com a assistência e cuidado da criança. Do
(1986, p.451): “[...] o capital achava nelas, as ponto de vista da história, as próprias obras já
mulheres e moças despidas, muitas vezes em traziam o jardim de infância como sendo uma
conjunto com homens, perfeitamente de acor- instituição de fins exclusivamente pedagógicos e que desde o seu início teve poucas predo com seu código moral”.
ocupações objetivas com cuidado físico das
crianças. Vale lembrar que o primeiro jardim de
Com o surgimento da indústria moderna a
infância surgiu por volta de 1840 em Blankeestrutura social da época foi significamente
nburgo, tinha a preocupação não apenas de
modificada, os hábitos e os costumes das fa- educar e assistir as crianças, mas também timílias foram alterados. As mães, então operá- nha o objetivo de transformação da estrutura
rias ativas que se viam em situação de não ter familiar, permitindo que as famílias tivessem a
onde deixar seus filhos enquanto trabalhavam, oportunidade de cuidar melhores de seus fise viam na única opção de deixar os filhos lhos:
com as chamadas mães mercenárias, pois
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Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância uma
dimensão educacional e não assistencial, como outras
instituições de educação infantil, deixam de levar em
conta as evidências históricas que mostram uma estreita relação entre ambos aspectos: a que a assistência é
que passou, no final do século XIX, a privilegiar políticas
de atendimento à infância em instituições educacionais
e o Jardim de Infância foi uma delas, assim como as
creches e escolas maternais (KUHLMANN, 2001, p.
26).

No Brasil, do ano do descobrimento até
1874, muito pouco se fazia pelas crianças.
Com relação ao ato de assistência às crianças os primeiros atos historicamente falando
foi uma iniciativa que de acordo com Farias
(2005) as Câmaras Municipais do Brasil começaram a destinar certa quantia ao acolhimento
de crianças negras, mestiças e brancas que
eram abandonadas onde as Amas de leite e as
criadoras recebiam um pagamento para criarem assim as crianças abandonadas apresentando assim autoridades governamentais.
As primeiras tentativas de se criar creches,
asilos e orfanatos surgiram, mas com o intuito
de assistência às crianças e não exatamente
focado na educação delas, a intenção era dar
um suporte às mulheres trabalhadoras e também às viúvas. De acordo com Rizzo (2003) o
que também contribuiu para a criação das instituições de assistência às crianças foi a iniciativa de se acolher os órfãos abandonados, que
por mais que houvesse apoio da alta sociedade, teriam como objetivo esconder a vergonha
da mãe solteira, uma vez que as crianças “[...]
eram sempre filhos de mulheres da corte, pois
somente essas tinham do que se envergonhar
e motivo para se descartar do filho indesejado”
(RIZZO, 2003, p.37).

Com a industrialização no Brasil, tal como o
que ocorreu na Europa, as mulheres passaram
a fazer parte significativa das indústrias, a mão
de obra feminina aumentou e com a chegada
dos imigrantes europeus no país, movimentos
operários surgiram, começando a ter uma organização e reivindicando melhoria nas condições de trabalho, criação de organizações de
educação voltado às crianças e cuidados. Os
donos das fábricas com o objetivo de reduzir
a força dos movimentos dos operários acabaram oferecendo alguns benefícios sociais aos
trabalhadores, com o intuito de controlar o movimento operário, seja dentro ou fora da fábrica. Criando-se assim as vilas operárias, clubes
esportivos, creches e escolas para os filhos
dos empregados operários. A intenção de que
os filhos eram cuidados em creches e escolas
maternais a até jardins de infância, criadas pelas fábricas, passou a ser considerado como
ato vantajoso aos empresários, pois as mães
mais satisfeitas, produziam mais e melhor (OLIVEIRA, 1992, p.18).
De acordo com Kramer (1995), enquanto as
instituições públicas forneciam cuidados às
crianças dos setores mais populares da sociedade, os particulares, com propostas de objetivos pedagógicos, tinham o funcionamento de
meio período enfatizando à socialização e preparando as crianças para o ensino regular. Ou
seja, as crianças atendidas pelas instituições
públicas tinham uma preparação diferente das
atendidas pelos setores privados, as primeiras
tinham um cunho básico de carência, deficiência, já a última preparava as crianças para a
sociedade.

Por volta do século XX no Brasil, algumas
instituições defendiam o cuidado com as crianças, tinham o objetivo de combate ao alto índice de mortalidade infantil tanto quando eram
cuidadas pelas famílias, quanto nas instituições
de atendimento à infância. Cada instituição
“[...] apresentava as suas justificativas para a
implantação de creches, asilos e jardins de infância onde seus agentes promoveram a constituição de associações assistenciais privadas”
(KUHLMANN, 1998).
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POLÍTICAS VOLTADAS PARA AS
CRIANÇAS
A Constituição Federal de 1988, aprovou
o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei
8.069/90 inserindo a criança no mundo dos
direitos humanos. De acordo com o artigo 3º a
criança e ao adolescente devem ter assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, para que assim seja possível, ter
acesso às oportunidades de “desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade” (BRASIL,
1994a). De acordo com Ferreira (2000, p.184),
tal lei passa a ser mais que um instrumento
meramente jurídico, pois:
Inseriu as crianças e adolescentes no mundo dos direitos humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu um sistema de elaboração e fiscalização
de políticas públicas voltadas para a infância, tentando com isso impedir desmandos, desvios de verbas e
violação 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, 200, p. 184).

O Referencial Curricular Nacional para a educação Infantil (1998a) informa que as atividades oferecidas às crianças devem ser não apenas por meio de brincadeiras, mas também de
atividades pedagógicas com orientação, sendo
assim relevante o trabalho do professor, com
o objetivo de educar, oferecer situações de
brincadeiras e cuidados, além das atividades
orientadas, contribuindo assim para o desenvolvimento das crianças e de suas capacidades de relação interpessoal, de aprender a lidar com os demais, de poder ter acesso ao
conhecimento da sociedade de cultura. (BRASIL, 1998a.p.23).
De acordo com Arroyo (1994) em sua palestra “O significado da Infância”: “A reprodução
da infância deixa de ser uma atribuição exclusiva da mulher, no âmbito privado da família. É
a sociedade que tem que cuidar da infância. É

o Estado que, complementando a família, tem
que cuidar da infância (...) que hoje tem que
ser objeto dos deveres públicos do Estado, da
sociedade como um todo. Infância que muda,
que se constrói, que aparece não só como sujeito de direitos, mas como sujeito público de
direitos, sujeito social de direitos.”
Segundo Assis (1999) em seu comentário
sobre as Diretrizes Nacionais: “Ao iniciar sua
trajetória na vida, nossas crianças têm direito à
Saúde, ao Amor, à Aceitação, Segurança, à Estimulação, ao Apoio, à Confiança de sentir-se
parte de uma família e de um ambiente de cuidados e educação. [...] Nesta perspectiva fica
evidente que o que se propõe é a negociação
constante entre as autoridades constituídas,
os educadores e as famílias das crianças no
sentido de preservação de seus direitos, numa
sociedade que todos desejamos democrática,
justa e mais feliz.” Sendo assim o que se objetiva é que a educação infantil dê espaço às suas
próprias manifestações, o espaço de brincar
e de interagir, do carinho, da expressão para
o trabalho pedagógico, contemplando o trabalho do educador fundamental no dia a dia da
criança.
A inclusão de creches e pré-escolas no sistema de ensino apresentada na Constituição
Federal de 1988, por mais que tenha gerado
certo avanço na área da Educação Infantil tal
como a elevação do nível de formação dos
educadores, ainda precisa de ferramentas que
propiciem um avanço no trabalho pedagógico
realizado, de forma que não sobreponha um
modelo de uma etapa à outra. Nesse contexto
colocam as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs) aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em
2009 (Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº 05/09), que é considerada
uma importante oportunidade para se planejar
como e em que direção atuar junto às crianças
a partir de determinados parâmetros e como
articular o processo ensino-aprendizagem na
Escola Básica (OLIVEIRA, 2010).
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A função primordial da escola seria a de dar
auxílio à criança a poder aprender a compreender o mundo por intermédio de pesquisas,
debates e da solução de uma série de problemas, sendo que deve acontecer uma constante
inter-relação entre as necessidades das crianças, os interesses das crianças, os interesses
da sociedade, as atividades escolares propostas, de acordo com Dewey (1959,p.47), o fundamento central da pedagogia, a existência
do ser humano tem relação com os impulsos
fornecidos à vários projetos unificados ou integrados, e até coordenados ou ligados entre
eles por intermédio de seus interesses. Preparar para a vida, a criança, seria colocá-la em
condições de realizar seus próprios planos e
projetos.

Empoderamento do aluno. Com a prática
de promoção de metodologias que façam
com que o aluno assume o papel de conduzir
uma atividade, produzi-la forma o processo de
aprendizagem e desenvolvimento na sociedade. O envolvimento do aluno em projetos pedagógicos de sua autoria, discutindo temas relevantes para a sociedade atual (RIZZO, 2003).

Trata-se de uma proposta pedagógica que
permite ir de encontro aos atuais interesses
dos alunos contemporâneos, voltados à necessidade do século XXI. Uma alternativa interessante na utilização é o educador fazer uso de
recursos da Era Digital, nesse contexto o contato direto com a tecnologia, a internet, permitindo ir além da básica aula de informática, por
meio de atividades lúdicas e jogos educativos
(RIZZO, 2003).

Aprendizagem compartilhada: A aprendizagem compartilhada pode envolver a estimulação do conteúdo de forma mais eficiente e com
a troca de informações entre os alunos, educadores e a sociedade. O aluno tem a oportunidade de trocar informações significativas à sua
aprendizagem com o colega da mesma turma
ou de outras, favorecendo assim um ambiente
mais acolhedor e colaborativo (RIZZO, 2003).

Socialização: com o avanço tecnológico, a
utilização da internet e das mídias sociais, promoveu-se uma mudança social, que acaba atingindo diretamente a forma de socialização. Pelas formas de se conectar, independentemente
de onde esteja. A realidade muda constantemente, e faz necessário a utilização desses
meios de comunicação de forma adequada,
contribuindo para o aprendizado do indivíduo e
Com base nos estudos de RIZZO (2003), atu- protegendo as crianças (RIZZO, 2003).
almente a ciência e a tecnologia apresentam
papéis de destaque na sociedade contempoConscientização: é importante captar o inrânea, a educação e o papel dos educadores teresse das crianças buscando as inovações
é de grande importância, e faz parte do papel e estimulando, mobilizando as práticas mais
de educador se atualizar quanto às tecnologias complexas na sociedade (RIZZO, 2003).
presentes que podem prender a atenção das
crianças e também encaminhar de forma orienInterdisciplinaridade: o processo de interdistada a utilização e aprendizagem dos novos ciplinaridade na educação é usado para demeios que a ciência e a tecnologia propiciam senvolver a integração de diversos conteúdos
à sociedade como um todo. Está listado e defi- pedagógicos, otimizando o aprendizado na
nida abaixo algumas alternativas pedagógicas prática e de forma mais eficiente. As práticas
voltadas à educação infantil:
pedagógicas na escola podem promover projetos interdisciplinares, envolvendo várias matérias em um mesmo projeto (RIZZO, 2003).
EDUCAÇÃO DIGITALIZADA
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A PRIMEIRA INFÂNCIA E A
LUDICIDADE
Para Young (2016), a ludicidade é parte integrada de toda a manifestação humana quando
buscamos compreender a evolução e a apropriação dos conhecimentos, simples ou mais
complexos que levam o homem a adaptar-se
e estabelecer-se em sociedade a fim de sobreviver e se mostrar participativo, inserido, crítico
e criativo. Uma criança que não sabe brincar,
uma miniatura de velho, será um adulto que
não saberá pensar.
A ludicidade é de extrema importância para
que o desenvolvimento das habilidades e potencialidades da criança aconteça. Por este
motivo, é primordial que ela brinque, sinta, explore, crie e interaja, para acontecer mudanças
na construção de sua identidade. A brincadeira propicia um estado emocional na criança
de puro prazer, fazendo que ela se aproprie
de maneira eficaz o conteúdo, auxiliando na
aprendizagem de vários níveis de ensino. E é
por meio desta ludicidade, que a criança vai se
apropriando de si mesma e desenvolvendo habilidades como: se expressar, ouvir, respeitar,
discordar, entre tantas outras (YOUNG, 2016).
O brincar se torna imprescindível no desenvolvimento da criança de maneira que as
brincadeiras e jogos que vão surgindo gradativamente na vida da criança desde os mais
funcionais até os de regras, exercendo papel
fundamental até mesmo na esfera emocional,
permitindo que essa possa dominar e controlar
suas atitudes e emoções dentro do contexto
em que vive. Dessa maneira, a importância do
lúdico vem atrelada ao homem desde o seu
nascimento e o acompanhará por toda sua
vida, podendo ser a cada estágio do desenvolvimento, aperfeiçoada trazendo ao indivíduo
uma nova habilidade e oferecendo ao mesmo,
novas oportunidades pessoais, profissionais
e sociais. O ato de brincar dá ao sujeito uma
capacidade inicial de concepção das funções
neurovegetativas como a sucção, respiração,
deglutição e mastigação no período conhecido

como sensório motor longo anterior a linguagem e se incorpora ao ser através de experiências adquiridas (YOUNG, 2016).
Os primeiros anos de vida do ser humano
tem um caráter importante no que diz respeito
ao processo de desenvolvimento, é um período crítico para a formação de habilidades e
capacidades determinantes para os resultados
durante todos os ciclos de vida posteriores.
(YOUNG, 2016, p. 21).
O Lúdico é uma forma criativa de ensinar, envolve várias dimensões como o mundo real, a
arte, a imaginação, o afeto, levando a criança
a um estado mental de desenvolvimento que
desperta a criatividade, a experimentação e especulação. O Lúdico dá à criança a possibilidade de se conhecer e formar conceitos sobre
o mundo e a cultura em que vive por meio de
atividades lúdicas, ela está inserida na humanidade desde os princípios remotos, faz parte da
história do homem, constitui a sua identidade
e cultura, fazem parte da história do homem os
jogos e as brincadeiras (CARMO et al.2017;
LOPES, 2016).
O aspecto lúdico da humanidade se contrapõe a face mecanizada do trabalho e suas relações, que desumaniza, o lúdico está presente
na cultura e nas relações humanas e em suas
atividades também, unindo crianças e adultos
em suas relações (PEREIRA ,p. 174, 2015).
Dentre o desenvolvimento da criança o brincar ocupa um papel importante, pois torna possível que ela aprenda de forma prazerosa, além
disso, é um direito estabelecido em lei (Lei
8.069 de 13 de julho de 1990) do Estatuto da
Criança e do adolescente (ECA), e presente
no Documento: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998). (LOPES,
2016).
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As brincadeiras fazem parte do patrimônio
lúdico- cultural de um povo, traduzindo valores, costumes e ensinamentos e a partir da
brincadeira, as crianças aprendem a utilizar as
oportunidades que aparecem no decorrer da
vida, pois podem assimilar e transformar a sua
própria realidade, além disso, a importância
das brincadeiras está na transmissão de cultura, com brincadeiras que são passadas de
geração á geração, é portanto, um processo
dinâmico onde são ressignificados e recriados
elementos da cultura. (BECKER, 2017; LOPES,
2016).
Assim, como coloca Freud (1974, p.135):
Errado supor que a criança não leva esse mundo a
sério; ao contrário, leva muito a sério sua brincadeira
e despende na mesma muita emoção. A antítese de
brincar não é o que é sério, mas o que é real. Apesar
de toda a emoção com que a criança catequista seu
mundo de brinquedo, ela o distingue perfeitamente da
realidade, e gosta de ligar seus objetos e situações imaginados às coisas visíveis e tangíveis do mundo real.
Essa conexão é tudo o que diferencia o “brincar infantil”, do “fantasiar” (FREUD (1974, p.135).

A atividade lúdica é ainda a primeira forma
que a criança encontra e descobre o mundo,
ela aprende a brincar com seus familiares visto que os mesmos se utilizam do lúdico como
suporte para o desenvolvimento físico e mental
do bebê. As primeiras atividades lúdicas desenvolvidas são caracterizadas na repetição de
ações apenas por prazer, iniciando a gerar raciocínio e sua continuidade propicia a ampliação dos conhecimentos (SOUZA, 2012, p.83).
Francisco (2011) apoiado em Vygotsky
(1998) relembra que é através da atividade lúdica que a criança é levada a imitar o comportamento e a linguagem dos adultos, como uma
brincadeira. Nesta brincadeira todas as ações
realizadas pela criança são reais e sociais, e
por meio delas aprendem a realidade (autora).
Brincando, a criança vivencia uma a situação
diversas vezes, permitindo além do prazer que
ela solucione problemas e aprenda processos
e comportamento adequados (PIAGET, 1999).
Ainda é possível destacar:
O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança, a criança sempre se comporta além
do comportamento habitual de sua idade, além de seu
comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma
lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento
(VYGOTSKY, 1998 apud FRANCISCO, 2011, p.12).

A experiência lúdica na infância se alimenta
de aspectos culturais mais amplos em uma rede
de influências, que podem ser as regras e obrigações colocadas pelos pais e professores, os
espaços disponíveis colocados a criança em
sua vivência, além de abranger conceitos mais
amplos como rituais, valores socioculturais absorvidos nos diversos aspectos que a criança
A relação do ser humano com o brinquedo
interage (BECKER, 2017):
acaba sendo fundamental para o desenvolvimento equilibrado de suas relações com o
A criança está inserida, desde o seu nascimento,
mundo que o cerca. A criança ao brincar, transnum contexto social e seus comportamentos estão impregnados por essa imersão inevitável. Não existe na porta suas fantasias para o mundo real e aucriança uma brincadeira natural. A brincadeira é um tomaticamente preparando-a para este mundo.
processo de relações interindividuais, portanto de cultu- (GERSOS, 2001 apud HAETINGER, D; HAEra. É preciso partir dos elementos que ela vai encontrar TINGER, M. 2013, p.57).
em seu ambiente imediato, em parte estruturado por
seu meio, para se adaptar às suas capacidades. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar. A brincadeira não é inata, pelo menos
nas formas que ela adquire junto ao homem. A criança pequena é iniciada na brincadeira por pessoas que
cuidem dela, particularmente sua mãe (BROUGÈRE,
2010, p. 104).
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É relatado que nos primeiros anos de vida, o
bebê (0-2 anos) encontra-se na fase sensória
motora, o brincar vai apresentar-se como uma
forma de explorar e conhecer o mundo e seu
próprio corpo, auxiliando no desenvolvimento
das ações e inteligência prática. Passando dos
2 anos aos 6, na fase pré-operatória a atividade lúdica assume uma nova significação e
a criança passa a sujeitar objetos à sua própria fantasia, iniciando o que Piaget chamou de
“jogo simbólico” auxiliando a criança na “compensação, realização de desejos, liquidação
de conflitos entre outros (PIAGET, 1978 apud
SOUZA, 2012, p.85).
Esse primeiro estágio do desenvolvimento
humano nomeia-se como primeira infância, e
compreende os 72 meses de vida ou até a faixa etária dos cinco anos de idade. Neste período o sujeito está apto a observar, manipular,
construir e fixar novos aprendizados tornando
então o lúdico uma ferramenta perfeita e apropriada a ser inserida no cotidiano trazendo significados e valores ao ato de aprender. Neste
contexto, Vygotsky (1984) traz o ato de brincar
como atividade fundamental para o pensamento infantil, afirmando que através dos jogos e
brincadeiras a criança cria uma relação cognitiva com o mundo físico e com a sociedade através de reproduções cotidianas e reelaboradas
pela capacidade imaginativa e combinações
de experiências passadas e novas interpretações da realidade a qual ela se insere.
Treviso e Gumieri (2016) ressaltam a importância da ideia do brincar, como uma necessidade biológica, cultural, social e emocional da
criança. E que longe de uma atividade simples
ou entretenimento, na infância ela representa a
possibilidade de adquirir e aprimorar estruturas fundamentais para o seu desenvolvimento
como ser humano e como abordará o mundo.
Desta maneira é importante que na Educação
Infantil, o brincar ganhe um significativo destaque, com novas estratégias de ensino e aprendizagem. O lúdico para cumprir seu papel na
educação deve ser direcionado pelo educador
de maneira objetiva e com propósito, sempre
com um objetivo pedagógico contribuindo para

o desenvolvimento integral da criança, relacionando a cultura tanto do contexto social da
criança como de outros povos, trabalhando assim a diversidade (TREVISO; GUMIERI,2016).
Já de acordo com Maluf (2003, p. 91) “toda
criança que brinca têm uma infância feliz, além
de tornar-se um adulto muito mais equilibrado
física e emocionalmente, conseguirá superar
com mais facilidade os problemas que possam surgir no seu dia a dia”. Podemos assim
perceber que ao buscarmos trabalhar o lúdico
desde cedo, potencializamos e contribuímos
para o desenvolvimento amplo das crianças
muito além de suas capacidades físicas. Esse
processo auxiliará também no desenvolvimento emocional e mental da criança ao lidar com
uma gama variada de sentimentos e pensamentos que uns primeiros momentos podem
não fazer sentido exato a ela, mas que, anos
seguintes se tornarão memórias e habilidades
de base para afirmação de sua personalidade,
alcançando ainda conceitos como a ética e a
moral.
O brincar deve portanto estar presente de maneiras variadas na vida da criança e deve ser
claro e objetivo quanto às regras e utilização de
métodos e espaços para que a atividade seja
realizada de maneira efetiva e facilite o entendimento do porquê ser realizada levando em
consideração que após os primeiros 04 anos
é necessário a criança compreender o porquê
de determinada atividade, para que haja foco e
memorização. Seguindo este pensamento, devemos nos ater ao fato de existirem milhares
de possibilidades do trabalho lúdico, seja com
jogos de ações e palavras, com material físico
como blocos e bolas, literário, através do uso
de livros e imagens referenciais, sonoras com
canções ou brinquedos que buscam trabalhar
a fixação das funções do processamento auditivo, dentre outras brincadeiras e jogos que vão
do imaginativo do adulto ou professor e das
facilidades tecnológicas de uso real podendo
ainda ser individual ou coletivo de modo a trabalhar também sentimentos como a frustração
e a vitória (NEGRINE, 1994).
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É portanto importante atentar que assim
como as crianças estão aptas a serem inseridas e trabalhadas com este processo, o adulto
ou professores também devem estar abertos
e serem criativos quanto ao trabalho a ser desenvolvido. O papel do adulto junto à criança
e em algumas ocasiões a demonstração de
uma determinada ação objetiva é válida para
que esta obtenha uma adaptação e assimilação dos processos a serem executados, além
de incentivar sua criatividade e participação
ativa para que a realização do processo possa
ter êxito e contribuir para a organização das
atividades e autonomia da criança na resolução daquilo que lhe foi apresentada como uma
problemática a ser resolvida. Afirmando essa
ideia, Negrine (1994, p. 19) nos diz que:
As contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que
todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas:
a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui a energia necessária para a progressão psíquica,
moral, intelectual e motriz da criança (NEGRINE, 1994,
p. 19).

Temos por fim que as ludicidades em conjunto com o processo de ensino-aprendizagem
se tornam uma abordagem interdisciplinar e
concreta moldada pelos esquemas de ação e
modelagem no comportamento resultando positivamente na construção de um sujeito transformador em sua totalidade, atingindo as mais
complexas capacidades e tendo grande importância no contexto sócio educacional. Essa
realidade está a cada dia sendo mais inserida
principalmente nas escolas, buscando abater
o modelo tradicionalista imposto pela escola
nova e se atentando para uma realidade mais
pertinente ao século XXI, sendo caracterizada
por uma qualidade de ensino que auxilia de
maneira integral e diversificada no desenvolvimento da criança. A cada dia as escolas buscam inserir em seu currículo o ensino integral
com atividades livres do rótulo imposto pelo
sistema copista ou acumulador de conteúdo,
concretizando um ideal da educação lúdica e
que desafia as crianças a superarem os seus

limites e habilidades já adquiridas. Segundo
o Referencial Curricular da Educação Infantil
(1998, p. 23):
Educar significa, portanto, propiciar situações orientadas de forma integrada e que possam contribuir para
o desenvolvimento das capacidades infantis da 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 (RCEI, 1998, p. 23).

Há a necessidade de um olhar ampliado
sobre a atividade lúdica na infância, pois ao
brincar a criança negocia, incorpora e ressignificar valores socioculturais, tornando-se protagonista na produção de cultura (BECKER,
2017). Na Escola, quando se trabalha o lúdico
na educação, abre-se espaço para que a criança trabalhe seus sentimentos, desenvolvendo a
afetividade para a assimilação de novos conhecimentos, a partir do lúdico se desenvolve a
ação simbólica e a linguagem, dessa maneira.
Queiroz (2009) defende que a atividade lúdica
é essencial para a criança, estimulando a inteligência, ajuda na concentração e atenção.
Sobre o Exercício da Atividade Lúdica na escola, RIBEIRO (2012), salienta que o trabalho
lúdico não deve ser apenas utilizado como um
recurso didático para que o conteúdo escolar
seja passado, mas também deve valorizar a atividade lúdica no brincar espontâneo, sem regras e objetos estabelecidos para a atividade,
para garantir à criança a possibilidade de escolha, assim é levado a usar suas habilidades
mentais e buscar melhores resultados.
Para a infância a ludicidade é importante,
pois proporciona momentos de socialização,
relacionando as crianças com o meio social e
cultural em que vivem, a partir das atividades
lúdicas as crianças se apropriam das regras
sociais, proporcionando a elas aprendizagem e
consequentemente seu desenvolvimento, a atividade lúdica proporciona que a criança tenha
voz de escolha, tornando-as com significado e
prazerosa (CARMO et al. 2017).
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A atividade lúdica é um excelente recurso,
que o docente deve se utilizar no processo de
aprendizado, RCNEI (1998), defende que por
meio das atividades lúdicas, se dá à possibilidade ao docente de observar os processos
de desenvolvimento de cada criança de forma
particular, pois elas se expressam por meio
das brincadeiras.

ca o vínculo dos alunos com os processos de
construção do conhecimento, sendo assim, a
afetividade está relacionada com o ensino e a
aprendizagem. Para Wallon (1975), a afetividade é um domínio funcional que se manifesta de
forma abrangente, desde uma forma orgânica,
até de modos diferenciados, como pelas emoções, sentimentos e paixões. Dessa forma, o
afeto é um meio que o professor pode utilizar
As atividades lúdicas contemporâneas exi- dentro da sala de aula para que o processo de
gem um olhar para as bases culturais as quais aprendizagem se dê de forma eficaz.
se desenvolvem, atualmente vivemos em uma
sociedade marcada pela grande difusão de
Como colocado por Cardoso (2015), a afetecnologias empregadas em nossas rotinas, o tividade é se preocupar com a criança, sendo
desenvolvimento das brincadeiras está direta- tal ato de extrema importância, visto que mosmente vinculado ao contexto sócio cultural em tra que o professor enxerga a criança como um
que se vive, assim sendo a apropriação criativa ser singular, dotado de particularidades, com
dessas tecnologias pelas crianças gera a pos- uma visão própria de mundo. O professor ao
sibilidade de novas culturas lúdicas se forma- investir no afeto estabelece relações não só de
rem nos fazendo repensar as relações envol- um profissional da educação, mas demonstra
vendo a prática lúdica, sendo potencialmente que a criança é um ser capaz de criar, descomais complexa (BECKER, 2017).
brir e inovar (ARAÚJO, 2014). Conforme colocado para Wallon, ao educador reconhecer
a importância da afetividade, da atenção e do
A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO
carinho, a criança passa a ir à escola não apeINFANTIL
nas para aprender, mas fazer parte do procesDurante todo o processo de desenvolvimento so de aprendizagem, construindo em conjunto
infantil, englobando a alfabetização, letramen- o conhecimento.
to, ensino e aprendizagem, o professor deve
Ambientes de afeto, professores preocuconhecer e valorizar o interesse das crianças,
para que assim se crie novas oportunidades de pados com os alunos e creches e escolas
construir o conhecimento. Diante disso se en- aconchegantes são fundamentais para que as
contra a importância da afetividade, de modo crianças se sintam bem e confortáveis para se
que essa está presente no processo de apren- relacionarem umas com as outras e também
dizagem, principalmente na Educação Infantil, com os adultos. Deste modo, a afetividade
visto que é nessa fase que a criança começa transpassa a barreira das pessoas, mas está
a se constituir como cidadão social (ARAÚJO, em todo o ambiente que vai preparar a criança
para viver em sociedade e respeitar o outro.
2014).
Henri Wallon, que, como educador foi um dos
As relações de afetividade tanto dentro das elaboradores do Plano Langevin- Wallon sobre
escolas, como nas famílias, são pautadas por a reforma do Ensino Francês, enfatiza que o
processos de ensino e aprendizagem, onde, papel da escola não é simplesmente instruir,
principalmente na educação infantil, o indivíduo para ele escola é para formar o por completo
começa a se constituir como cidadão e sujeito e ser um instrumento para o desenvolvimento.
com poder de interagir com o mundo. A afetivi- A escola de Wallon admite que se deve cuidar
dade, no cotidiano escolar, é um processo que do cognitivo, reconhecendo que ao lidar com
influencia o relacionamento entre o professor ele, estamos lidando com o afetivo, pois dada
e as crianças, assim como também intensifi- a integração das duas dimensões, o que se
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conquista no plano cognitivo é um propagar-se
para o efetivo, e vice-versa, como afirma Almeida (2012, p.86): “A nós professores, duas são
particularmente importantes. Somos pessoas
completas; com afeto, cognição e movimento.
Somos componentes privilegiados do meio do
nosso aluno. Torná-lo mais propício ao desenvolvimento é nossa responsabilidade”.

ção de parceria. Wallon nos permite estender
a relação professor-aluno para todo o contexto
escolar e todos os agentes desse meio.

Os processos de formação estão relacionados ao que saber, por que saber e aos modos de saber na relação entre as pessoas. Se
percebermos a relação com os saberes constituídas de afeto, solidariedade, curiosidade, insatisfação, provisoriedade, como próximas da
vida em seu processo dinâmico e ininterrupto, nos daremos conta das incertezas, inseguranças e das necessidades de mudança, com
elas se perdem algumas certezas, descobremse outras, sobre as quais também não temos
garantias do que emergem nos processos de
formação. Assim como as vezes, também somos cegos a respeito de nossa ignorância e
optamos em nos manter no que parece mais
seguro, deixamos de nos aventurar em busca
de outras possibilidades favorecidas no encontro com os outros e perdemos por não aprendermos a buscar juntos.

A coesão de reações, atitudes e sentimentos, que as
emoções são capazes de realizar em um grupo, explica
o papel que elas devem ter desempenhado nos primeiros tempos das sociedades humanas: ainda hoje são
as emoções que criam um público, que animam uma
multidão, por uma espécie de consentimento geral que
escapa ao controle de cada um. Elas suscitam arrebatamentos coletivos capazes de escandalizar, por vezes,
a razão individual (WALLON, 1989, p. 146).

Wallon (1989) comenta a interligação entre
as emoções na vida social e suas relações com
a vida intelectual, social e a importância de não
se desvincular das emoções, ou escondê-las:

Os alunos são pessoas completas: com afeto, cognição e movimento, nos relacionamos
com um aluno também pessoa completa, integral, com afeto, cognição e movimento. Todo
professor é componente privilegiado do meio
de nosso aluno. Torná-lo mais propício ao desenvolvimento é nossa responsabilidade. É
essencial o papel do professor no desenvolvimento dessa consciência, Wallon (1989, p.
132) ressalta que “o único ponto útil é perguntar diante de cada comportamento, que condições de base tornam possível e que relações
Deste modo, pensar a formação docente é
ele propicia e depois influência nas semelhanpensar num projeto que envolva o ser humano
ças sobre a situação subjetiva e objetiva, sobre
como um ser completo e integrado: cognição,
o indivíduo e sobre o meio”.
afetividade, corpo, no entanto, historicamente
não foi o que vimos nos processos de formaTassoni e Leite (2013, p.269) salientam que,
ção postos nas universidades e principalmente
segundo Wallon, “a escola é um espaço prinas propostas governamentais de formação dovilegiado de interação social, onde o trabalho
cente. Para Wallon, a inteligência da pessoa se
com o conhecimento sistematiza-se”, e é nesdesenvolve ligada ao desenvolvimento de toda
se espaço que se promove o contato com a
sua personalidade, assim a escola tem que
cultura e suas ferramentas, possibilitando a
possibilitar ao aluno as várias oportunidades de
apropriação de uma diversidade de recursos
adquirir conhecimento, e deve fazê-la levando
de aprendizagem. Sendo assim, é na escola
em conta a pessoa como um ser completo em
que o espaço de aprendizagem do mundo é
processo de desenvolvimento, com dimensões
concretizado, aprendizagem essa que engloba
afetivas, cognitivas e motora numa organização
não apenas os conteúdos, mas também a si e
de relações complexas. Wallon (1979) apondo outro.
ta a necessidade de o professor estar atento
as emoções manifestadas pelos alunos, mas
também às suas próprias emoções nessa rela399
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Dessa maneira, há de se afirmar que a afetividade é essencial nas relações humanas e
dentro da escola o aluno é o indivíduo em sua
fase de formação, com características peculiares e que precisa de amor, cuidado, carinho
e de educação, onde estes irão favorecer seu
crescimento e sua constituição como indivíduo
(ARAÚJO, 2014).
O professor atua como o mediador entre os
valores éticos universais, entre o aluno e a lei,
ou entre a criança e a aprendizagem, a criança e a ação. Dessa forma, o professor precisa
investir no afeto e nas inúmeras relações que
ele estabelece em sala de aula, de modo que
a educação “não pode ser pensada pela sua
diversidade de disciplinas, mas como meio
de promover a vida, fazendo com que o aluno
aproprie-se dela” (ARAÚJO, 2014, p.22).
Rios (2015) apresenta que a afetividade é
um olhar moderno da educação, abrangendo
a leitura, escrita e aprendizagem dentro do processo de alfabetização, e essa relação de proximidade de professor aluno trouxe mudanças
significativas para a área da educação, pois
quebrou paradigmas da mera codificação (escrever) e decodificação (ler), contrapondo-se
com o “tradicional”.
Lopes (2008) coloca que Paulo Freire afirma
que só é possível uma prática educativa por
meio do diálogo quando se parte dos professores, de modo que esses são passíveis de
mobilizar o refletir e agir dos homens e mulheres, onde o autor acrescenta que o diálogo é uma exigência existencial: E, se ele é o
encontro em que se solidarizam o refletir e o
agir de seus sujeitos endereçados ao mundo
a ser transformado e humanizado, não pode
reduzir-se a um ato de depositar ideias de um
sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos
permutantes (FREIRE, 1989, p.23).

Dessa maneira, como colocado por Lopes
(2008), quanto mais o professor compreender a dimensão do diálogo como uma postura
essencial na sala de aula, maiores serão os
avanços em sua relação com os alunos, pois,
dessa maneira, as crianças se sentirão mais
curiosas e mobilizadas para modificar sua realidade. Quando o professor atua nessa visão
afetiva com os alunos, ele não é só visto como
um mero transmissor de conhecimento, mas
sim um mediador capaz de articular as experiências dos alunos com a sociedade, levando
as crianças a refletir sobre seu entorno, assumindo assim um papel de uma prática docente
humanizada. Assim, quando o educador reconhece e tem a possibilidade de entender que
a criança necessita de carinho, atenção e de
ser reconhecida, Araújo (2014) apresenta que
os alunos, dessa forma, passam a ir na escola
não apenas para aprender, mas sim vivenciar
o aprendizado.
Isso faz com que se torne mais significa sua
função como pedagogo ou professor, e que
acima de tudo, a função do mesmo é de educar o aluno pensando no futuro. O vínculo que
é formado na relação professor aluno é vital,
e tal proximidade afetiva é o meio de desenvolver a construção de conhecimento. Matos
(2017) aponta que ao se considerar o papel de
mediador que os professores possuem, é notória a importância das relações de confiança
e respeito que se estabelece com as crianças
desde o princípio. Para os alunos é preciso encontrar na escola um ambiente e um contexto
que elas se sintam seguras, acolhidas e bem
tratadas, e sempre dentro dos direitos como
seres humanos.
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Ademais, Vygotsky (2010) trata da ideia de a
importância das relações sociais na perspectiva do desenvolvimento infantil, sobretudo acerca da alfabetização. O autor apresenta que a
criança, ao entrar em contato com o adulto e
o meio, entra também em contato com as possibilidades de alcançar novos estágios de desenvolvimento, assim, a relação do professor
com o aluno é uma fonte de desenvolvimento.
Matos (2017, p.31) salienta sua experiência da
prática de afetividade e relação professor aluno
durante seu trabalho, colocando que:
Analisando as experiências que tenho com a docência, consigo perceber a perspectiva de Vigotski na prática. O adulto favorece oportunidades de desenvolvimento a partir do momento em que oportuniza o contato
da criança com a forma final do que está sendo trabalhado. Um exemplo disso está nos primeiros contatos
com as letras. Nem todas as crianças compreendiam
que a letra “A” tinha esse nome e esse formato antes
da professora apresentá-la sistematicamente. O mesmo
se deu com as outras vogais e, no ano seguinte, com
as letras do nome próprio de cada criança. Ou seja, do
início do processo e do contato da criança com o “mundo das letras” até o final, houve um salto qualitativo no
desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança, a
partir da ação do professor (MATOS, 2017, p. 31).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi desenvolvida através de
revisão de literatura por pesquisas bibliográficas, de caráter qualitativa e de abordagem
descritiva. A pesquisa teve como aporte os autores Araújo (2014), Becker (2017), Cardoso
(2015), Francisco (2011), Lopes (2016), Pereira (2015) e Queiroz (2015), que em suas
obras tratam sobre o tema da metodologia em
educação infantil.
Além do mais nesta pesquisa foram utilizados
livros, artigos e revistas científicas publicadas
nos últimos 20 anos, embora também tenha se
admitido publicações anteriores para a construção de conceitos e contexto histórico, além
daqueles que tratam acerca do tema em questão. Para tanto, foram utilizadas das seguintes
palavras chaves: educação infantil; metodologias; alternativas pedagógicas, nas bases de
dados consultadas do Google Scholar, Google
Books Scielo e outras bibliotecas virtuais.

Dessa forma, o autor apresenta que a criança necessita se sentir confiante, acompanhada
durante todo o processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que assim o papel de
mediador seja concreto. Um simples diálogo
pode auxiliar na adaptação dos alunos nos
processos educativos, que essas levarão para
o resto da vida. Araújo (2014) assenta que o
vínculo entre o professor e o aluno é inevitável, principalmente na educação infantil. O
aluno enxerga no professor mediador alguém
que ele quer copiar, visto que esse é a figura
mais importante dentro da escola. Assim, há
de se colocar que os alunos gostam de professores acolhedores e que lhe agradem, que
não sejam autoritários, mas sim pessoas iguais
a eles, interessantes e que dessa maneira o
ensino se torne prazeroso, de modo que um
bom relacionamento entre esses dois agentes
do conhecimento, dos professores e alunos,
faz com que a aprendizagem se concretize de
forma segura e confiante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o estudo realizado pode-se constatar que o princípio da infância e da Educação Infantil inicialmente prestado ao atendimento da criança, à assistência e cuidado da criança,
que se deu como início com a necessidade de os pais poderem se dedicar ao trabalho, e ter
onde deixar as crianças sob responsabilidade de terceiros. A educação, antes proveniente dos
pais, em casa, passou a ser dividida entre o convívio familiar e as escolas que tinham como
intuito cuidar da higiene, bem-estar, alimentação, e oferecer a educação formal às crianças.
Lembrando que a educação como conhecemos hoje só aconteceu devido às mudanças da
sociedade, as necessidades da própria sociedade em constante mudança, mudanças essas
que impactam também na atualização pedagógica, voltada à criação de uma base para que as
crianças da educação infantil estejam preparadas a encarar uma nova fase, rumo a Ensino Fundamental. No Brasil, a educação infantil, como Políticas Públicas aparece apenas no século XX,
representando a falta de cuidado e a ausência de políticas públicas que tinha com a educação
no Brasil. De certa forma, a presente discussão do tema educação infantil acabou resultando em
leis, dando base à educação.
Os métodos que são utilizados no desenvolvimento da aprendizagem das crianças no ensino
infantil, partem dos livros aos brinquedos, brincadeiras, músicas, jogos, e atualmente com a
presença constante na Era Digital de uma série de tecnologias e novas comunicações fornece
ampla gama de ferramentas para manter as crianças focadas na educação formal mas também
envolvendo uma série de possibilidades para envolver a educação com a sociedade atual de
forma eficaz levando todo conhecimento e informações necessárias que serão usadas na sua
vida com o objetivo de informar e ajudar no desenvolvimento social e familiar.
Concluímos assim, que o ato do brincar tem total responsabilidade pelas características assimiladas, reversibilidade de ações e pensamentos e a capacidade de regulação das ações autônomas e do processo de maturação da aprendizagem e do desenvolvimento, sendo embasada
pela influência de grandes estudiosos como Maluf, Chateau, Vygotsky e Jean Piaget, trazendo
a teoria dos estágios como um mecanismo de acesso às possibilidades da criança para o
crescimento, maturação biológica, função simbólica e a aprendizagem significativa do intelecto,
psicológico, organizacional, memorístico e espontâneo.
As relações de afetividade tanto dentro das escolas, como nas famílias, são pautadas por
processos de ensino e aprendizagem, onde, principalmente na educação infantil, o indivíduo
começa a se constituir como cidadão e sujeito com poder de interagir com o mundo. A afetividade, no cotidiano escolar, é um processo que influencia o relacionamento entre o professor e as
crianças, assim como também intensifica o vínculo dos alunos com os processos de construção
do conhecimento, sendo assim, a afetividade está relacionada com o ensino e a aprendizagem.
O educador ao investir no afeto estabelece relações não só de um profissional da educação,
mas demonstra que a criança é um ser capaz de criar, descobrir e inovar. Conforme o
educador passa a reconhecer a importância da afetividade, da atenção e
do carinho, a criança passa a ir à escola não apenas para aprender, mas
fazer parte do processo de aprendizagem, construindo em conjunto
o conhecimento. Dessa maneira, pode-se colocar que a escola é
um espaço privilegiado de interação social, onde o trabalho com o
conhecimento sistematiza-se, promovendo o contato com a cultura
e suas ferramentas, possibilitando a apropriação de uma diversidade de recursos de aprendizagem. Sendo assim, é na escola que o
espaço de aprendizagem do mundo é concretizado, e a oralidade,
nessa ótica, é uma prática que articula entre o saber e o protagonismo
da criança/leitor.
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A IMPORTÂNCIA DAS INTELIGÊNCIAS
MÚLTIPLAS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
RESUMO: Inteligência é um termo que pode ser definido de formas diferentes, e até hoje é   difícil encontrar um consenso. Neste artigo foi realizada uma breve revisão bibliográfica sobre
o conceito das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Essa teoria  foi elaborada nas origens biológicas de cada indivíduo, o que deve ser vinculada aos estímulos culturais. O autor
elenca e discute, a princípio, sete inteligências, que sempre funcionam combinadas. São elas:
a Inteligência Lingüística, a Lógico-matemática, Espacial, Corporal-cinestésica, Musical, Interpessoal e a Intrapessoal. Segundo ele todos os indivíduos são inteligentes, mas de maneiras
diferentes. E as inteligências são aperfeiçoadas, dependendo dos estímulos que as crianças
recebem, e do ambiente cultural que as cercam. Cada inteligência pode se manifestar em diferentes idades do sujeito, independente de cultura ou educação, mas todos podem aperfeiçoar
essas inteligências quando expostas aos estímulos certos, os indivíduos devem ser tratados
como únicos e capazes de produzir conhecimentos. Parece ser inegável a diversidade entre os
sujeitos, pois possuem diferentes inteligências, muitas habilidades são ignoradas e silenciadas
nas escolas, o que acaba é fazendo com que as pessoas sejam vítimas de um padrão imposto.  Ao levar em consideração todas essas diferenças apresentadas, poderá contribuir para e
ajudar a traçar o caminho para que os alunos alcancem o conhecimento, isso irá   melhorar ou
até modificar os formatos de avaliações utilizados ao observar a capacidade e desempenho da
criança,  a forma que utiliza, poderá facilitar  o trabalho pedagógico e seu processo de aprendizado o que levará a um trabalho mais significativo e gratificante.
Palavras-chave: Inteligências; Múltiplas; Estudantes; Escola; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

A

o refletir sobre as Inteligências Múltiplas, que é uma teoria modular da mente, o
qual felizmente tem se mostrado produtiva dentro da pedagogia, em que é possível desenvolver programas e materiais curriculares de grande interesse e aproveitamento para a aprendizagem. O termo Inteligência pode ser definido de formas diferentes,
porém até hoje é difícil encontrar um consenso. De acordo com o autor Abrantes (2009):
Em uma breve revisão bibliográfica sobre como o conceito das inteligências múltiplas de Howard
Gardner. Essas diferentes inteligências interagem no processo mental da cognição, que está relacionado à ergonomia cognitiva, sendo importante lembrar que o termo cognição é derivado da
palavra latina cognitione, que significa a aquisição de um conhecimento através da percepção
ou a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda informação captada
através dos cinco sentidos. De maneira simples, a ergonomia cognitiva ocorre da seguinte forma: o operador percebe um dado, que é processado no seu cérebro, transformando-se em uma
informação. Com esta informação o operador tem condições de agir (ABRANTES, p. 04, 2009).
Um importante estudioso americano, Howard Gardner, integrou em 1979, uma equipe de pesquisadores da universidade de Harvard, com o objetivo de investigar a natureza e realização do “Potencial Humano” , por SABINO; ROQUE, 2006, p. 410. A
teoria das inteligências múltiplas foi elaborada à luz das origens biológicas de cada capacidade ao resolver problemas. A tendência biológica deve ser vinculada aos estímulos culturais.
Começou-se a perceber a importância da necessidade em aprofundar os estudos sobre os talentos internos das crianças, especialmente daqueles aprendizes que, em suas séries escolares, vinham sendo rotulados de alunos “incapazes” de aprender. Sabino faz suas considerações de acordo com suas pesquisas:
A partir das capacidades consideradas universais na espécie humana, Gardner elenca e discute, a princípio, das sete inteligências, ressaltando, contudo, que, exceto em indivíduos anormais, as inteligências sempre funcionam combinadas, e qualquer
papel adulto sofisticado envolverá uma fusão de várias delas. São elas: a Inteligência Lingüística (Int.L), a Inteligência Lógico-matemática (Int.LM), a Inteligência Espacial (Int.E), a Inteligência Corporal-cinestésica (Int.CC), a Inteligência Musical (Int.M), a Inteligência Interpessoal (Int.Inter) e a Inteligência Intrapessoal (Int.Intra), (SABINO; ROQUE, 2006, p. 411).
Já faz muito tempo, que as diversas teorias da aprendizagem buscam descobrir as formas
como os alunos aprendem, entretanto pouco se fez quanto ao desenvolvimento das potencialidades de cada aluno, pois os currículos e políticas educacionais direcionam os seus objetivos aos conteúdos e quantidade de matrículas, esquecendo que cada criança é única e
tem um potencial que precisa de estímulo para se desenvolver (SABINO; ROQUE, 2006).
Segundo a literatura, todos os indivíduos são inteligentes, mas de maneiras diferentes. E as Inteligências podem ser aperfeiçoadas, ou não, dependendo dos estímulos que as crianças recebem, bem como do ambiente cultural que as cercam.
Seguindo essa lógica, se a escola oferecesse uma formação que possibilitasse o desenvolvimento dos potenciais individuais, permitindo e favorecendo situações de aprendizagem que
contemplem a pluralidade de manifestação e expressão do intelecto (SABINO; ROQUE, 2006).
Este artigo é baseado primeiramente no melhoramento do ensino- aprendizagem e objetivo deste estudo é analisar as características das inteligências descritas por Gardner e sobre o papel da escola em reconhecer essas diferentes inteligências múltiplas.

407

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS
MÚLTIPLAS

O fato de um indivíduo ser ou não considerado inteligente e em que aspectos, é um produto em primeiro lugar de sua herança genética
e de suas propriedades psicológicas, variando
sobre seus poderes cognitivos às suas disposições de personalidade.Inevitavelmente, o
reflexo disso é que se faz necessário que os
métodos de ensino muitas vezes empregados
precisam ser revistos e ampliados, a fim de
que a escola possa de verdade incluir a todos
(ALMEIDA et al. 2017).

De acordo com ALMEIDA et al., 2017), para
entendermos o termo inteligência múltipla, precisamos entender o significado da palavra que
vem do Latim intellectus , de intelligere =
inteligir, entender, compreender. Composto de
íntus = dentro e lègere = recolher, escolher, ler.
Segundo Libório durante o exercício profissional, é comum que os educadores se deparam
com alunos que não demonstram interesse por
Segundo Gardner, todas as inteligências
suas aulas ou pode até mostrar empenho, mas descritas por ele dependem do meio sociocula aprendizagem não se concretiza, levando ao tural para se desenvolverem e deve ser consifracasso escolar.
derado que há uma base genética bem menos
pronunciada, que deva ser estimulada. Assim,
Entretanto, o que muitos professores não le- as várias habilidades para se comunicar e convam em consideração é que um aluno não é viver e obter êxito nessas relações, seja em níigual ao outro, cada um aprenderá de forma vel pessoal, familiar ou profissional dependem
diferente e no seu tempo. Se cada ser huma- da história que cada sujeito teve, das estimuno aprendesse da mesma forma, seria justo e lações que o meio sociocultural lhe proporcioos professores poderiam ensinar de uma única nou em maior ou menor intensidade.
maneira, mas o ensino atual é o mais injusto.
AMBIENTE ESCOLAR
A realidade dos educadores são salas lotadas,
professores não levando em consideração o
processo de aprendizagem de seu aluno, proNo ambiente de educação escolar, no qual
fessores de outras áreas lecionando em áreas se vivencia o caráter poliédrico das várias cortotalmente diferentes, entre outros problemas. rentes pedagógicas sobre metodologia de enComo cita Almeida (2017) sobre o assunto:
sino, a questão que vem primeiramente se coloca é a de que, para desenvolver um ensino
Tal situação geralmente leva-os, na busca de encon- de qualidade diferenciada seriam desejáveis
trar uma resposta, a culpabilizar os diferentes atores da
que, na concepção de ensino e aprendizagem,
escola por esse processo: a si mesmos, por causa da
dificuldade de conseguir passar os conteúdos; em que fossem levados em conta aspectos individuais,
o aluno, por não prestar a devida atenção na hora da pessoais, característicos de cada aluno, com
explicação e isentando os fatores intraescolares e as o intuito de poder, desta forma, reconhecer-lhe
questões sociais que também contribuem para o fra- um perfil pedagógico particular e estabelecer,
casso escolar; à escola, por não proporcionar o suporte
necessário para a aprendizagem; ou à família, por de- assim, um método de ensino considerado mais
legar a responsabilidade de educar para a escola (RI- eficaz. Segundo Consolaro:
BEIRO; ANDRADE, 2006 (ALMEIDA et al, 2017, p. 90).

Nessa Concepção, falar e entender a perspectiva biopsicológica sobre a Teoria das Inteligências Múltiplas não se pode esquecer
que cada ato cognitivo envolve um agente que
executa uma ação ou uma série de ações em
alguma tarefa ou domínio. A perspectiva biopsicológica examina o agente e suas capacidades, inclinações, valores e objetivos, pois a inteligência é um potencial biopsicológico.

Ao se falar sobre as atividades colocadas para os
alunos, que em sua maioria restringem-se ao ambiente
fechado da sala de aula, e recursos diversificados ficam
esquecidos pelos professores e monitores. A transmissão de conhecimentos é verticalizada e alunos e professores não interagem, não trocam experiências, saberes
e questionamentos. O professor restringe-se a transmitir
conteúdos didáticos e aos alunos cabe o papel passivo
de mero receptor desses conhecimentos. A forma de
transmissão destes desarticula-se aos interesses das
crianças (FORTALEZA; CONSOLARO, 2005, p.649).
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Dessa forma, a Teoria das Inteligências Múltiplas funciona como uma ferramenta que pode
contribuir de modo considerável para o processo de ensino-aprendizagem, visto que parte do que se supõe da abordagem de ensino
do professor deva beneficiar as características
pessoais dos alunos frente a um determinado
conteúdo (FORTALEZA; CONSOLARO, 2005).

SENTIDOS E MEMORIZAÇÕES

Visando a capacidade cognitiva possibilita
a compreensão e a intervenção do indivíduo
nos fenômenos sociais e culturais para a construção de novas conexões e conseqüentemente sua atuação no mundo. A cognição pode
ser aumentada através de múltiplas conexões
neurais formando uma rede de informações diA sugestão seria uma metodologia de ensino versificadas através do exercício de estímulos
diferenciada, levando em conta características sensoriais e atividades complexas, conforme
individuais na realidade das escolas públicas. Consolaro cita:
Por si só apresenta-se como fator relevante que
tem muito a contribuir para um processo de
Neste sentido, a interação da criança em um ambiente
estimulador tornar-se-ia benéfica ao desenvolvimento
ensino-aprendizagem retratado a partir de um
cognitivo.
Pesquisas indicam que uma experiência enripadrão em critérios de ordem acima de tudo
quecida pode ajudar a reduzir o risco de declínio cogniqualitativa. Nas palavras de Sabino:
tivo com a idade. Deste modo, viver em um meio com

Se por um lado, a massificação do ensino no Brasil
foi consequência positiva do processo de redemocratização política que buscou atingir aos milhares de analfabetos de nosso país, por outro, ela trouxe consigo
resultados desastrosos, tendo em vista que o critério de
inclusão escolar foi estabelecido a partir de parâmetros
quantitativos, que desconsideram fatores que garantiriam um ambiente de ensino de qualidade, tais como: a
valorização e o aprimoramento do profissional da educação, estruturas físicas adequadas, materiais didático
pedagógicos pertinentes, ferramentas tecnológicas funcionais, dentre outros (SABINO; ROQUE, 2006, p. 417).

circunstâncias favoráveis, como desempenhar atividades que envolvam alta complexidade e baixa rotina, leitura extensiva e atividades culturais, dentre outras, exerceriam papel fundamental para prevenir o declínio da
memória (FORTALEZA; CONSOLARO, 2005, p. 651).

Segundo Kandel, sabe-se que a aprendizagem está ligada intimamente à atenção e memória e esta depende de uma ordem complexa e estruturada de conexões neuronais que
em maior quantidade, criam vias e facilitam a
passagem dos impulsos nervosos.A plasticidade cerebral ocorre a partir do aumento das
conexões neuronais, que ocorre especialmente
nos primeiros anos de vida, e o fator dominante para esta aquisição neural é o processo de
estimulação. Não há que a facilitação do processo de aprendizagem é proporcionada pelo
aumento das conexões nervosas, ativando
mais rapidamente áreas cerebrais envolvidas
em todo esse processo.

Ao abordar esse tema na área da educação,
pode ser necessário considerar os aspectos
pedagógicos, políticos, culturais e sociais que
os atravessam. Nessa ótica, a aprendizagem
passa a ser um fenômeno que traz esperanças
e é passível de uma abordagem por diversas
lentes, pois envolve um estado de particularidades do ser humano, de acordo com a cultura, a sociedade e, conseqüentemente, com
as situações de aprendizagem vivenciadas por
Muitos pesquisadores estudaram e criaram
cada indivíduo no decorrer de sua história de
definições sobre inteligência, e alguns até criavida .
ram “métodos” para mensurar a inteligência de
um indivíduo, existindo testes que “conferem
uma nota” para a mesma. Dentre as várias teorias duas se destacam: a do suíço Jean Piaget (1896-1980) e a do francês Alfred Binet
(1857-1911). Piaget imaginou a inteligência
como um desenvolvimento cognitivo caracterizado por uma evolução progressiva, em função
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da idade, como uma construção progressiva
de estruturas mentais. Segundo Piaget, o ser
humano apresenta os seguintes estágios de inteligência: de 0 a 2 anos de idade é o estágio
sensório motor; de 2 a 7 anos o estágio pré-operatório; de 7 a 12 anos estágio de operações concretas e acima de 12 anos o estágio
de operações formais.

mem, onde os fatores determinantes para o desenvolvimento e estrutura da inteligência ou o aspecto cognitivo
de um indivíduo serão as experiências vivenciadas por
ele e as necessidades de adaptação inerentes a sua
forma de viver, naquilo que o meio lhe proporcionar
(NOVIKOVAS; LAMARI MAIA, 2017, p. 03).

Em colaboração com essas falas, Sternberg
entende por inteligência a capacidade de se
adequar ao ambiente em que se está ou estará
A criação de um produto cultural torna-se envolvido e o aprendizado através das expericrucial nessa função na medida em que captu- ências proporcionadas ao indivíduo.
ra e transmite o conhecimento ou expressa às
opiniões ou sentimentos da pessoa. Os probleUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA (QI)
mas a serem resolvidos são os mais diversos,
indo desde uma teoria científica até uma comGardner desafiou o conceito de Quociente de
posição poética ou musical. A teoria das inte- Inteligência, o QI, que desde sua introdução asligências múltiplas foi elaborada à partir da luz sombrou a muitos, tanto na educação quanto
das origens biológicas e em cada capacidade na vida profissional, pelo fato de basear-se na
para resolver problemas. A tendência biológi- idéia da existência de uma inteligência genéca deve ser vinculada aos estímulos culturais. rica e única, capaz de ser medida através de
A linguagem, por exemplo, que é uma capaci- testes, o que precocemente acabou por desdade universal, e que ora pode apresentar-se perdiçando e desmerecendo o talento de muicomo oratória, ora como escrita, ou secreta, tos. Essa é uma crença comum de que a intelietc.
gência humana pudesse ser medida por meio
de testes simples que avaliam o potencial do
HERANÇAS
indivíduo pela capacidade ou não em responder aos itens propostos, e que em seu ponto
De outra perspectiva temos o autor Flavell, de vista, era uma forma muito limitada de deque diante da visão de Piaget,acredita que não finir a inteligência. Nas pesquisas de Almeida:
herdamos a inteligência propriamente dita, isto
Foi a partir da insatisfação de Howard Gardner com
é, em sua concepção, não é inata ao ser humano e seu desenvolvimento está atrelado ao pro- essa ideia de QI e com visões unitárias de inteligência as quais focalizam, principalmente, as habilidades
cesso de funcionamento da herança biológica, importantes para o sucesso escolar, que ele propôs a
onde o indivíduo herda as estruturas biológicas Teoria das Inteligências Múltiplas, pluralizando o conceipodendo ser sensoriais ou neurológicas, as to de inteligência, apresentando-a como multifacetada
quais pré determinam a origem de estruturas e definida como a capacidade de resolver problemas
mentais, ou seja, nós herdamos um organismo ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um
ou mais ambientes culturais ou comunitários; partindo
que irá amadurecer . Como na citação de Vy- do pressuposto de que os indivíduos possuem forças
gotsky:
cognitivas diferenciadas e estilos cognitivos contrastanVygotsky afirma que um indivíduo nasce, apresentando um único potencial cognitivo, o potencial que serviria
para aquisição de potencialidades, de forma resumida,
a habilidade de aprender a aprender , conceitua e relaciona inteligência a partir do termo cognição numa
visão alternativa, traz um grupo de processos mentais
superiores que se desenvolvem ao longo do tempo e
esses processos é o que chamamos de pensamento,
memória e aprendizado, progredindo de forma simultânea a todos os aspectos que direcionam a vida do ho-

tes. Assim, Gardner desconstruiu a ideia de inteligência
como uma faculdade única que diferencia os indivíduos em dois polos: os “inteligentes”, de um lado, e os
“burros” de outro e propôs um conceito com base em
um potencial biopsicológico que ajuda o indivíduo a
processar conhecimentos que podem ser ativados em
um cenário cultural para solucionar problemas ou criar
produtos que sejam tidos como relevantes para uma
determinada sociedade (ALMEIDA et al., 2017, p. 91).
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Segundo Gardner ainda, dessa maneira,
mesmo reunindo as inteligências em grupos
diferenciados, ele afirma que mesmo que uma
inteligência se destaque, somos capazes de
desenvolver todas as demais, mesmo que não
seja com a mesma intensidade. Para este “na
verdade, exceto em indivíduos anormais, as
inteligências sempre funcionam combinadas,
e qualquer papel adulto sofisticado envolverá
uma fusão de várias delas.
Para ele é como um sistema computacional
com base neural, cada inteligência é ativada
ou “desencadeada” por certos tipos de informação interna ou externamente apresentados,
sempre imaginou que também fatores comportamentais (que é a parte psicológica), inclusive
o meio sócio-cultural onde a pessoa vive, influenciam a inteligência. E enfatiza que os seres
humanos não tem apenas “uma inteligência”,
mas várias delas. Desde 2006 o Projeto Zero
também está estudando sobre como as pessoas podem ser mais criativas e responsáveis.
No que diz nesse sentido também somos capazes de mobilizar várias inteligências, influenciados pelas manifestações externas e internas
da sociedade em que estamos inseridos.

AS MUITAS INTELIGÊNCIAS
Foram citadas sete inteligências citadas por
Gardner são: inteligência musical, inteligência
corporal-cinestésica, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência interpessoal, inteligência espacial e inteligência
intrapessoal. Nas palavras de Almeida:
Na opinião dele, as inteligências não podem ser vistas
nem quantificadas porque simplesmente não são como
objetos. Segundo esse teórico, todo ser humano possui
potencial para desenvolver as inúmeras inteligências e
deve ser estimulado para isso. Em seguida a partir de
ressonâncias foram incrementadas mais outras duas: 8)
Naturalista; 9) Existencialista, sendo cogitada a possibilidade de existirem também outros tipos de inteligências
(ALMEIDA et al.2017, p. 91).

Acredita-se que, até pouco tempo, as habilidades cognitivas não seriam muito diferenciadas e específicas, no entanto, pesquisas
recentes demonstram que o sistema nervoso
é altamente diferenciado e tipos de informação
diversos são processados por diferentes centros neurais. Porém, ainda estão surgindo debates sobre a mente, substituindo antigas polêmicas das ciências cognitivas, buscando saber
se (...) a mente constitui um sistema unitário
com o qual operamos e resolvemos qualquer
tipo de problema, seja de caráter lógico matemático, linguístico, físico-técnico, psicológico; o
se ao contrário, a mente está conformada por
um conjunto de sistemas e processos especializados em resolver diferentes tipos de problemas (EID; MAESTRI, p. 03, 2016 ).
Gardner (1995 apud LIMA, 2003, p. 113), tem
como referência as contribuições das Neurociências (Biologia, Bioquímica e Neurofisiologia),
e com isso questiona a visão dominante que
concebe a inteligência na perspectiva holista,
isto é, uma capacidade única que contempla
e responde a todas as funções. O autor destaca que existem, no cérebro humano, determinados espaços de cognição que apresentam
específicas competências e que processam
determinadas informações.
Na visão do autor, essa tendência dominante
dificulta a aprendizagem e promove o fracasso de uma parte considerável dos alunos. Por
outro lado, as pesquisas demonstram que o
desenvolvimento específico de uma inteligência contribui para o melhoramento das outras
competências; em que as diferentes inteligências que penetram entre elas e se complementam, isto é, estabelecem contribuições recíprocas. Quando a escola considera e investe no
desenvolvimento das múltiplas inteligências,
ela aumenta e enriquece as possibilidades de
aprendizagem e de desenvolvimento dos seus
alunos. Para Becker: “Há razões importantes
para considerar a teoria das inteligências múltiplas e suas implicações para a educação. Em
primeiro lugar, está claro que muitos talentos,
se não inteligências, são ignorados hoje em
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dia; os indivíduos com esses talentos são as
O SISTEMA DE AVALIAÇÃO
principais vítimas de uma abordagem da mente
de visão única, limitada” (BECKER; PASCHOADentro dos sistemas de ensino e de avaliaLI, 2016, p. 06).
ção que são fortemente baseados nas habilidades linguísticas e lógicas dos estudantes,
Por isso, cada inteligência pode se apresen- justamente as inteligências que obtiveram os
tar em diferentes idades do sujeito, indepen- valores mais baixos entre as preferências dos
dente de cultura ou educação, porém todos estudantes dentro das pesquisas. O que aconpodem aperfeiçoar essas inteligências quando tece é que a maioria das avaliações realizadas
expostas aos estímulos certos. Segundo Antu- ao longo da vida escolar possui o enfoque linnes, colaborador das ideias de Gardner, “nas- guístico ou lógico, e a palavra inteligência quacemos com nossas inteligências que precisam se sempre é associada a bons desempenhos
ser “acordadas” por estímulos significativos, em testes nessas áreas, para Randi:
mas não nascemos, entretanto, com qualquer
Sendo que nas disciplinas de Língua Portuguesa e
competência” (BECKER; PASCHOALI, 2016, p.
Matemática usualmente possuem carga horária maior
06 ):
nos currículos escolares, enquanto Educação Física,
Segundo Gardner (1995), é a sensibilidade da pessoa
aos significados e empregos das palavras. O indivíduo
que teve oportunidades e desenvolveu essa inteligência demonstra capacidade de comunicação, emprega
a linguagem de forma coerente, processa, ordena e dá
sentido às informações ou mensagens escritas ou verbais. A inteligência linguística aparece em nossa cultura
como uma das mais valorizadas. Antunes, afirma que
essa competência se relaciona com todas e, em especial, com a lógico-matemática e a cinestésico-corporal.
Desde o seu nascimento, a criança pode ser estimulada
para o desenvolvimento da inteligência linguística (BECKER; PASCHOALI, 2016, p. 06 ).

Artes, Sociologia e Filosofia, possuem carga horária
bastante reduzida. Os resultados dessa dada pesquisa
ainda indicam que as estratégias de ensino utilizadas
na escola vão contra aos interesses e habilidades dos
próprios estudantes. As inteligências reforçadas pela
escola tradicional não coincidem com as inteligências
reconhecidas como as mais desenvolvidas pelos estudantes. Esse descompasso pode fazer com que estudantes se sintam menos capazes e desestimulados,
levando ao fracasso ou à evasão escolar. Dificilmente
talentos da música ou dos esportes, por exemplo, são
reconhecidos em uma sala de aula convencional. Esse
descompasso pode levar à desmotivação e diminuição
do interesse pelas atividades escolares, muito provavelmente, inclusive, antes mesmo do ensino médio, quando as atividades lúdicas e atividades em grupo perdem
espaço para as atividades individuais e para a exposição dos professores (LEÃO; RANDI, 2017, p. 18718).

Com os resultados de uma pesquisa realizada, mostra que demonstraram a maior identificação dos estudantes com as às inteligências
musical, interpessoal, corporal/cinestésica e
Dessa forma, os autores Becker e Paschoaintrapessoal. Entretanto, alertam para a baixa
li compartilham das ideias de Gardner quanidentificação com as inteligências verbal/lin- do nos coloca que o modelo de escola que
guística, lógico/matemática e naturalística.
visualiza é aquele que “encoraja os alunos a
utilizarem este conhecimento para resolverem
os problemas e completarem as tarefas com
as quais se deparam na comunidade mais ampla”(GARDNER, 1995, p.68 apud BECKER;
PASCHOALI, 2016, p. 8).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as dificuldades de cada ser humano é o que fez com que fosse pesquisado
sobre as diferentes inteligências, se supõem que o ser humano é dotado não só de uma necessidade, mas de diversas, com determinantes perfis, podendo ser estimuladas, desenvolvidas e
valorizadas pelo ambiente em si, bem como escolar ou do seu cotidiano. Dessa forma, a escola
e a família devem ofertar a esses alunos, atividades que estimulem as suas múltiplas potencialidades.
Por isso, chega-se à conclusão de que, na educação, o ideal seria não associar a teoria em
prática, mas é necessário levar em conta tanto o raciocínio lógico, quanto o cognitivo e a linguagem que são imprescindíveis. Existe uma ligação entre o conhecimento e o aprendizado do aluno, e essa estratégia contribui para mostrar que a variedade de inteligências humanas ou suas
dificuldades conduzem a uma nova visão de educação. É importante que os diferentes perfis
intelectuais identificados em cada aluno desde o início da idade escolar devem ser respeitados.
Os indivíduos devem ser tratados como únicos e capazes de produzir conhecimentos.
Durante o processo complexo de ensino-aprendizagem são envolvidos diversos fatores, dessa
maneira a teoria das inteligências múltiplas parece ser uma das formas possíveis que existem de
enxergar a diversidade dos sujeitos que constituem uma sala de aula. Nos artigos lidos, pode
ser constatado que há uma limitação nos instrumentos disponíveis para mensurar as habilidades de um indivíduo. Entretanto, não podemos deixar de levar em consideração. Mesmo assim,
parece ser inegável a diversidade entre os sujeitos, decorrente de fatores biológicos, sociais e
culturais. Independente das diferentes inteligências, muitas habilidades são ignoradas e silenciadas nas escolas, o que acaba fazendo com que as pessoas sejam vítimas de um padrão
imposto ao indivíduo.
Existem variações de estímulos, ambientes, necessidades e culturas existentes onde ocorre
o desenvolvimento. É interessante observar e considerar que existem indivíduos com níveis de
inteligência diferenciados ou até mesmo privilegiados. O maior desafio de um professor é conhecer cada criança como ela realmente é, saber o que ela é capaz de fazer e centrar a educação
nas capacidades, forças e interesses dela. O professor deve observar com cuidado e assim
ajudar a atingir os objetivos propostos na escola, bem como na sociedade.
Os alunos devem ser orientados em sua ação e o professor deve mediar e estabelecer regras, para que os métodos de ensino utilizados se adequem de acordo com a necessidade dos
estudantes de acordo com sua realidade. Só assim se poderá traçar o caminho para alcançar
o conhecimento, o contribuirá, melhorar e até modificar os formatos de avaliações utilizados levando a uma mudança ao observar a capacidade e
desempenho da criança, sua inteligência e a forma a utilizá, facilitará
tanto o trabalho pedagógico quanto seu aprendizado o que levará a
um trabalho mais significativo.
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SUCESSOS E FRACASSOS DA
INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA

RESUMO: O Brasil sempre se manteve protegido por uma redoma e virou as costas para a economia de mercado durante décadas no período da ditadura militar. O mesmo se deu com
a Educação que se resumia a meramente transmitir conhecimentos a classes privilegiadas
marginalizando a maior parte da população que, contava apenas com políticas educacionais
populistas e imediatistas para resolver os problemas nesse contexto. Com o advento da globalização, o país experimentou uma nova realidade e teve que se adequar aos novos tempos.
Como não poderia deixar de ser, trouxe consequências para o sistema educacional e para a
sociedade brasileira como um todo. O objetivo primordial deste trabalho é tratar sobre os
efeitos tanto positivos quanto negativos da globalização na Educação. Dentre os objetivos
específicos, conhecer as políticas públicas para a Educação contemporânea; compreender os
desafios que a globalização impôs ao sistema educacional; tratar sobre os efeitos da globalização no contexto educacional e no mercado de trabalho atual. A importância do tema implica
no fato de que a globalização constitui desde o início da década de 90 um processo irreversível e que já se consolidou ao redor do mundo todo. O trabalho é baseado na pesquisa de
natureza bibliográfica, utilizando-se de publicações, artigos entre outros textos para garantir
legitimidade ao tema proposto.

Palavras-chave: Globalização;  Educação;  Efeitos;  Positivos;   Negativos.
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INTRODUÇÃO

A

globalização veio para ficar e seus efeitos podem ser sentidos nos mais diversos segmentos da vida humana a nível global. A superação de fronteiras e a aproximação de
povos e culturas permeados pelo elevado grau de tecnologia talvez sejam suas marcas
mais evidentes.
O objetivo primordial deste trabalho é tratar sobre os efeitos tanto positivos quanto negativos
da globalização na Educação. Dentre os objetivos específicos, conhecer as políticas públicas
para a Educação contemporânea; compreender os desafios que a globalização impôs ao sistema educacional; tratar sobre os efeitos da globalização no contexto educacional e no mercado
de trabalho atual.
A importância do tema implica no fato de que a globalização constitui desde o início da década de 90 um processo irreversível e que já se consolidou ao redor do mundo todo. Por meio
da globalização experimentou-se transformações nos processos produtivos através de um aprimoramento técnico e da adoção sistemática de tecnologia que contribuíram para aumentar a
competitividade de produtos e mercados mundo afora.
Nesse contexto a educação não poderia ficar de fora tendo pela frente um enorme desafio que
é preparar os alunos para esse mercado de trabalho que se consolidou pela tecnologia e pelo
aprimoramento dos processos produtivos. A escolha do tema justifica a necessidade de entender como acontece os sucessos e fracassos diante da globalização.
Sabe-se que a educação passa por frequentes mudanças, basta saber se isso acontece devido a tal famosa globalização que possui diversos fatores que influenciam tais transformações.
Ao fazer a leitura de um dos módulos do curso de Pós-graduação em Orientação, Supervisão e
Inspeção escolar as citações da autora Isabel Alarcão faz uma excelente reflexão sobre o prisma
sobre as mudanças que acontece em torno da escola, para tanto optei, então, por descrever
sobre o assunto que se faz tão atual e preciso no mundo contemporâneo. O presente trabalho
foi elaborado com base na revisão de literatura e pesquisa bibliográfica dos mais renomados
autores em obras, publicações e artigos garantindo o devido embasamento teórico ao tema
proposto.

417

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

REFLEXÕES SOBRE A
GLOBALIZAÇÃO E SEUS EFEITOS
NA EDUCAÇÃO: CONSIDERAÇÕES
INICIAIS SOBRE O TEMA

produz numa economia competitiva. Porém, é
mais simples do que se parece uma vez que
da mesma forma que atualmente as pessoas
abriram mão da alimentação saudável uma vez
que a mídia diz que assim deve ser e o trabalho atualmente não dá tempo de se preparar
comida como antigamente, o mesmo acontece
em relação à educação porque educar-se para
o conhecimento se tornou o ponto determinante é a chave de acesso à nova sociedade do
saber no mundo contemporâneo.

Discutir os efeitos positivos e negativos da
globalização não podem deixar de ser tratados
no âmbito educacional assim como das políticas públicas voltadas para essa nova realidade
que se consolidou a partir da década de 1990
que, a princípio causou um choque em muitas
pessoas e muitos países que vivam dentro de
A educação escolar deve assegurar funções
uma redoma protetora alheias as transforma- de classificação e hierarquização dos postulanções que estavam acontecendo mundo afora tes aos futuros empregos (ou melhor dizendo,
(BORDIGNON, 2013).
aos empregos do futuro). Isso, segundo a concepção neoliberal implica em afirmar que se
A questão da descentralização por meio de trata de “função social da escola”. Algo muito
políticas neoliberais talvez seja um dos traços parecido como “desafio” que só se conseguirá
mais marcantes dos efeitos da globalização na lograr êxito num mercado educacional, que se
educação brasileira onde se preceitua que o constitua por si só, uma instância de seleção
Estado neoliberal caracteristicamente é mínimo meritocrática, resumindo, um espaço intensae por isso mesmo, cuida do financiamento da mente competitivo.
escola público. Ocorre que esses dois aspectos: centralização e descentralização constiTrata-se de uma espécie de Pedagogia da
tuem facetas de uma mesma moeda onde por qualidade total onde se compreende os proum lado existe uma dinâmica autoritária que cessos educacionais de uma forma bastante
influencia as reformas educacionais implemen- específica, sendo que esta não está mais voltadas em governos neoliberais (BORDIGNON, tada para a transferência de conhecimentos
2013).
na forma de “decoreba” concebendo-se um
Com isso, indaga-se qual o aspecto positivo
e que tipo de relação essas questões têm em
comum com a s escolas. Acontece que se o
sistema escolar nos dias de hoje tem que enfrentar grandes desafios, mas principalmente
estar em sintonia com as necessidades pessoais de seus alunos e ao mesmo tempo atender
as demandas de uma sociedade pautada pela
tecnologia, intensa competitividade e busca
sistemática pela qualidade no ensino como forma de se destacar numa economia globalizada, isto termina por implicar na obrigação da
educação em definir estratégias competitivas
que lhe permitam atuar, conquistar seu espaço
e responder de um modo bastante específico
as demandas existentes na sociedade (BORDIGNON, 2013).

modelo tradicional e superado de ensino, mas
na definição de métodos e estratégias mais flexíveis e que buscam a qualidade quase que
como um controle produtivo numa grande empresa.
Em relação aos currículos nacionais, verifica-se que as últimas reformas educacionais que
já se mostravam em sintonia com essas tendências atuais influenciadas pela globalização
e promovida por políticas essencialmente neoliberais implicam simultaneamente em modificar
as políticas de formação de docentes que vão
se caracterizando enquanto pacotes fechados
de treinamento planejados de um modo centralizado com elevada transferibilidade e potencial
de aplicação nos mais variados contextos geográficos e populacionais.

Modernizar o ensino, ou melhor “globaliza-lo” supõe tornar a educação flexível, de modo
que ela reaja aos estímulos que o mercado
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ASSEGURANDO A COMPETITIVIDADE concepção segundo o autor implica em “um
processo composto por um conjunto de ativiGLOBAL: POLÍTICAS PÚBLICAS NO
dades (etapas ou estágios) que visam atender
ÂMBITO EDUCACIONAL

às demandas e interesses da sociedade”, desBaseado neste paradigma jurídico e social, a de que em plena sintonia com a lei.
Constituição Federal cuidou de definir a comEm outras palavras, as políticas públicas repetência da União, dos Estados e Municípios
estabelecendo a premente necessidade orga- sultam de uma atividade política abrangendo
nizacional de sistemas de ensino em um regi- diversas decisões na esfera política que deme essencialmente colaborativo conforme se mandam ações estratégicas direcionadas a
extrai do artigo 2011.Também se encontra pre- implementação dos objetivos propostos pelo
visto no texto constitucional o sistema nacional Poder Público. Implicam num conjunto muito
de educação que passou pela articulação de bem articulado de ações, decisões e incentium plano decenal (conforme o artigo 214, que vos que procuram modificar uma situação em
sofreu alterações da Emenda Constitucional atendimento aos anseios e interesses do público envolvido (MARTINS, 2014, p. 101).
59/2009).
A partir do Plano Nacional de Educação
(PNE) e, por sua vez, os planos na esfera estadual, distrital e municipais supera os planos
plurianuais de governo. Estes demandam articulações de ordem institucional e participação
social em relação a elaboração ou adequação,
também o seu consequente acompanhamento
e sua avaliação. Segundo a observação do diploma legal, teve-se a publicação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela lei
nº 13.005/14 e por conseguinte os respectivos
planos na esfera estadual, distrital e municipal
superando em muitos aspectos os planos plurianuais elaborados pelo governo (BARONE,
2012, p. 90).

No âmbito educacional, inúmeras políticas
públicas foram criadas nos mais diversos setores do governo federal para atingir objetivos
propostos pelo texto constitucional. Para citar
alguns exemplos, dentre as políticas pode-se
mencionar: a) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF); b) Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE); c) Programa Bolsa Família; d) Sistema de Seleção Unificada (SISU); e, Programa Universidade para
Todos (PROUNI) entre outros (MARTINS, 2014,
p. 40).
Estes planos devem contemplar a realidade
do país na esfera nacional e estadual e municipal, motivo este que se evidencia de suma
importância segundo o diagnóstico proferido.
Posteriormente, as metas, estratégias e também as diretrizes necessitam de uma definição
buscando contemplar o aprimoramento e a
melhora na qualidade da educação diante da
realidade constatada (VIEIRA, 2014, p. 69).

A maior exigência é em relação as articulações na esfera institucional e participação
social efetiva para sua elaboração ou mesmo
adaptação, acompanhamento e a avaliação
segundo a realidade e o contexto social local.
Assim, o Plano Nacional de Educação enquanto política pública educacional enseja uma influência direta no dia-a-dia da educação. Um
Finalmente, urge a necessidade de um foco
ponto de vista mais abrangente e global dessa
sistêmico
em relação aos Planos (PNE, PEE,
influência tende a evidência também as consequências de sua inobservância ou descumpri- PME) de modo que se evidenciem de forma
articulada e em função do sistema federativo
mento literal (CURY, 2014, p. 78).
e do regime de colaboração conforme preceiNa opinião de Rodrigues (2010, p. 11), “exis- tua o ordenamento jurídico pátrio (BORDIGtem ciclos ou processos de gestão na elabo- NON,2013, p. 45).
ração de políticas públicas”. Dessa forma, sua
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OS EFEITOS DAS POLÍTICAS PÚBLICA
NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO
Dentre as proposituras das políticas públicas,
promover transformações segundo Delgado
(2011, p. 03) “no interior da escola, principalmente, em seus princípios, e, de forma recorrente, no modelo organizacional e do desenvolvimento do trabalho escolar, logo, promovendo
interferências de forma incisiva e direta nas
práticas dos professores e em sua cultura e
forma de trabalho”. Ainda segundo a autora,
“[...] a construção de uma nova concepção em
termos de cultura escolar, com outras práticas,
normas e concepções não depende apenas de
mudanças legais, mas, sobretudo, da criação
de condições efetivas para tal”. Tal fato tem incidência direta nas condições de trabalho aos
quais o professor está submetido, assim como
aspectos estruturais do estabelecimento escolar e a qualificação através de um preparo
técnico e pedagógico dos docentes (BORDIGNON, 2013, p. 3).
A partir daí, infere-se que a lei por si mesma
não consegue modificar a realidade e obviamente as metas que se encontram discriminadas no Plano Nacional de Educação, enquanto
política pública direcionada para aprimorar a
educação tem reflexos no dia-a-dia das escolas, não importando se elas são públicas, municipais, estaduais ou particulares. Entretanto,
implica em um objetivo legal que terá reflexos
num ambiente propenso a modificações, refletindo suas interferências na cultura escolar
(BORDIGNON, 2013, p. 13).

GLOBALIZAÇÃO E O PAPEL DO
ESTADO NA EDUCAÇÃO
Na opinião de Sacristán (2002, p. 44), verifica-se que a globalização implica necessariamente “no estabelecimento de interconexões entre
países ou partes do mundo, se intercambiando
as formas de viver de seus indivíduos assim o
que eles pensam e fazem”. É um aspecto que
estabelece interdependências na economia, na
defesa, na política, na cultura, ciência e também na tecnologia exercendo novos hábitos de
vida e expressões culturais.
Ainda que vários outros autores como é possível verificar ao longo deste trabalho apresentam concepções diferentes para globalização,
há autores que corroboram com a concepção
de Sacristán. Na opinião de Estevão (2002, p.
08), por exemplo, a globalização constitui “um
fenômeno complexo que mobiliza um conjunto
de fatores multidirecionais de ordem econômica, política e cultural, cujos efeitos não deixam
igualmente de ser problemáticos em termos de
natureza, de magnitude ou de resultados”.
São movimentos que podem ser classificados em dois grupos significativos que são: o
CEMC – Cultura Educacional Mundial Comum
e a AGEE – Agenda Globalmente Estruturada
para a Educação. Com relação ao CEMC este
caracteriza-se pela racionalização de regras focadas no progresso, com relação à modernização e justiça por meio de uma institucionalização a nível mundial da educação.
Por outro lado, o CEMC também defende a
educação enquanto um “[...] imperativo social
para os Estados-nação integrados neste meio
institucional [...]” e como forma de garantir a
sustentabilidade de uma estrutura mundial
mais ampla além das características nacionais
do Estado, a Educação é quem assegura o devido suporte aos preceitos anteriormente descritos (ESTEVÃO, 2002, p. 34).

Numa análise global em relação as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação,
conforme se extrai de documentos oficiais, é
possível inferir que existe um grupo inicial de
metas estruturantes que asseguram o direito à
educação básica com qualidade, tratando também do acesso, à universalização da alfabetiEm relação a AGEE por conseguinte, trata-se
zação com a ampliação da escolaridade e das de uma espécie de agenda global para a eduoportunidades educacionais (VIEIRA, 2014, p. cação e que se caracteriza por contrapor-se à
123).
CEMC, ao passo que cuida do reconhecimento
de uma espécie de nova modalidade de força
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supranacional influenciando de forma sistemática e direta sistemas educativos nacionais voltando-se especificamente para mecanismos de
efeito em relação as políticas educacionais.
Em se tratando de tais mecanismos, Dale
(2004, p. 56), ressalta que a “harmonização
“que se encontra atuante no contexto das políticas de natureza essencialmente unificadora
da União Europeia, assim como a “disseminação”, que se verifica nas políticas que tratam
da qualidade da OCDE; a “estandardização”
cujo foco é a normatização de direitos humanos assim como critérios científicos e, finalmente, a “implantação de interdependência”
estão intrinsecamente interligadas a outros assuntos comuns ao patrimônio da humanidade.
São movimentos que se impõem sobre a maior
parte dos debates a respeito de globalização
assim como seus efeitos, se positivos ou negativos nos sistemas educacionais mundiais
(DALE, 2004, p. 56).

POLÍTICAS GLOBAIS DE EDUCAÇÃO E
INFLUÊNCIA REGIONAL
As políticas globais voltadas para o contexto
educacional e a influência regional de países
desenvolvidos em relação aos países mais pobres acontecem não mais como nos primórdios
da civilização por meio da força ou da religião,
mas pela influência da informação e da capacidade determinante de desenvolvimento econômico e social que se dá por meio da educação
(LUDKE, 2006).

Para Martins et al. (2014). um dos instrumentos influenciadores mais utilizados são os
que medem o desempenho educacional dos
países, evidenciando um retrato da realidade
educacional de cada um. Com isso, em relação aos indicadores de avaliação, verifica-se
segundo a OECD a preocupação com relação
a eficiência e a eficácia dos sistemas educacioHistoricamente falando, o sistema educacio- nais para que se possa assegurar a competitinal sempre se pautou e teve relação com o vidade das economias nacionais.
projeto de desenvolvimento e modernização
Nesse sentido, a gestão pública educacional
do Estado-nação. A partir da expansão vertiginosa do capitalismo a nível global, verificou-se contemporânea como se verificou no início desque a autonomia assim como a soberania dos te trabalho, tem por característica primordial o
Estados-nação em redesenhar seus papéis e destaque da gestão e no projeto institucional,
objetivos econômicos nacionais passaram a em relação também aos processos de controle
experimentar uma verdadeira crise existencial dos produtos, na integração e na passagem do
(DALE, 2004).
sistema estatal para o subsidiário (MARTINS et
al., 2014).
Na opinião de Burbules e Torres (2004, p.
15), preleciona-se que a partir da implemenEm se tratando de uma realidade onde transtação de políticas neoliberais, resultaram na
formações promovidas por programas especiomissão por parte do Estado onde, “[...] da
responsabilidade de administrar os recursos ficamente tratando do conteúdo, das compepúblicos para promover a justiça social [...]” re- tências de ensino e da qualidade do mesmo,
legando-as para a força produtiva do mercado. diversas nações celebraram um acordo entre
Com isso, verifica-se que os sistemas educa- elas e o Banco Mundial, buscando impulsionar
cionais foram literalmente invadidos pela cul- sistematicamente as reformas educacionais
tura da performatividade sistêmica, onde por necessárias em diversas nações, respondenmeio da imposição de indicadores de desem- do assim as expectativas e ao que desejam
penho a exemplo dos atuais mecanismos de nações mais desenvolvidas objetivando desenligação entre o “centro produtor d e política” e volver políticas que lhes pareçam mais “interesas “periferias que praticam as políticas” passa- santes” nas nações mais pobres ou em desenram a determinar os rumos das políticas públi- volvimento (MARTINS et al., 2014).
cas educacionais a nível global.
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Um dos aspectos perversos em relação a
essa questão é com relação aos resultados
que a avaliação apresenta, uma vez que a partir do momento que se avalia os mesmos de
forma criteriosa, é possível que traga contribuições e influências para melhoria da educação
nacional (MARTINS et al., 2014).

regional, local, na própria comunidade (BRASIL, 2000).
O contexto global deve ser tratado desde então baseando-se na complexidade e também
nos esquemas que se mostram necessários
para promover a reorganização dos saberes
especializados, que tem todo o potencial para
capacitar o indivíduo em relação a compreensão do contexto atual que afeta a todos e
também para estabelecer a participação das
pessoas enquanto cidadãos numa sociedade
que tem seus rumos definidos a partir de âmbitos que não são necessariamente identificáveis
num primeiro momento (BRILHANTE, 2004).

Outro aspecto a se levar em conta diz respeito aos questionamentos tais como dar credibilidade do desenvolvimento educacional de
uma nação considerando-se um sistema de
avaliação que implica em uma única prova que
é aplicada uma quantidade significante de países, não se levando em consideração as variáveis como diferenças culturais, que, como se
sabe, são muitas, e, muitas vezes até mesmo
Como se verificou ao longo deste trabalho,
dentro de um único país a exemplo do Brasil, inúmeros são os aspectos que influenciam no
(BRASIL, 2000).
âmbito educacional a formação dos alunos em
tempos de globalização. Mitos positivos outros
Em se tratando de globalização, questões nem tanto, mas que precisam constantemencomo a regulação da educação é algo que está te serem repensados considerando-se que o
mais frequente nos contextos supranacionais, o mundo não é mais o mesmo e que toda sua
que por um lado demanda um padrão comum complexidade de alguma forma atualmente se
de pensar em relação a formação dos alunos encontram num aspecto comum: a proximidae também de promover a organização do currí- de da concepção do que vem a ser uma verdaculo, ao passo que, por outro, práticas curricu- deira aldeia global (BRILHANTE, 2004).
lares homogêneas e que estão sob orientação
da eficiência de resultados de aprendizagem.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Então, o que se concebe é a identidade assim
como a autonomia curricular da escola que se
A metodologia aplicada é de natureza bimostra tão valorizada nos discursos políticos, bliográfica, de modo descritivo com consulta
entretanto, facilmente contraditados por prátia obras, artigos e publicações dos mais renocas escolares (BRASIL, 2000).
mados autores assegurando o devido embasaA escola deve ser a proporcionadora de ins- mento teórico ao tema proposto. Esta pesquisa
trumentos críticos de compreensão das rela- encontra seu aporte em BRILHANTE (2004);
ções sociais, tendo como incentivar o aluno na FAGUNDES (2001); e, IZQUIERDO (2001) trasociedade e na cultura, garantindo as relações tando sobre as principais questões envolvendo
mais convenientes para uma aprendizagem o tema proposto.
consolidada e permanente em seu próprio
Como forma de complementar esta pesquisa
meio (BRASIL, 2000).
consolidando o trabalho, foram feitas leituras
Verifica-se em tempos atuais que a condição sobre o tema em outros autores, para verificar
globalizada ou em um novo termo “mundiali- diversos posicionamentos e reflexões dando
zada” do planeta demanda, segundo destaca um panorama mais atual e abrangente sobre o
Morin (2000, p. 11), um novo enfoque em re- tema proposto.
lação à educação e ao ensino propriamente
dito. É necessário que se ensine a pensar a
cultura, o mundo e também os problemas num
âmbito global, mas, pensando também a nível
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que a globalização de certa forma não constitui um acontecimento recente sendo
que ela de fato teve início ainda no século XV e XVI, a partir da expansão marítimo-comercial
europeia, que foi uma consequência do próprio capitalismo e perdurou durante os séculos seguintes atingindo seu ápice na Revolução Industrial.
A grande característica da globalização atual é a velocidade com que a vida se transforma, sua
abrangência, o grau tecnológico dos processos produtivos e sua abrangência em termos globais
com a superação de fronteiras e a aproximação de povos onde se estabeleceu uma espécie de
interdependência de mercado.
A educação não poderia ficar alheia a esse contexto e os desafios que se apresentam são
muitos. Não basta incluir pessoas, mas prepará-las para o mercado de trabalho de modo que se
possa integrar o Brasil na economia global.
Diversos aspectos e efeitos tanto positivos quanto negativos da globalização podem ser sentidos no cotidiano da vida em sociedade. Dentre os efeitos positivos, a melhoria de vida, a tecnologia e o aumento das possibilidades de trabalho estão dentre os efeitos positivos assim como
uma melhoria no acesso à informação.
Dentre os aspectos negativos, a velocidade com que a sociedade se transforma pode constituir um elemento perverso para sociedades que não conseguem acompanhar esse ritmo por
conta de seu despreparo educacional e técnico assim como um expressivo aumento nas taxas
de desemprego. Este trabalho procurou dar uma abordagem mais abrangente sobre essas questões sem fugir ao seu propósito que é tratar sobre tais efeitos no âmbito educacional.
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A ARTE NO ENSINO DE HISTÓRIA

RESUMO: Este artigo destina-se a mudar alguns conceitos sobre a importância da Arte, que
muitas vezes nas Escolas, é vista como uma disciplina de lazer, sem dar o devido valor que
ela merece. O estudo da Arte é importante para compreendermos um pouco mais sobre as
linguagens, pois as crianças antes de aprenderem a ler e a escrever utilizam de várias outras
linguagens para se comunicar, e é importante que os professores conheçam e façam uso desses conhecimentos para ajudar as crianças no seu desenvolvimento pleno. O objetivo deste
artigo é estudar a Arte e a História da Arte, para um aprofundamento no assunto. Muitas
obras foram feitas a partir do ponto de vista dos afortunados, de quem poderia pagar para um
artista, para que retratasse o modo como queria ser retratado, buscando sempre se vangloriar
de alguma coisa que tinha, ou que fez em determinado momento da história que fosse importante dentro do contexto que estava acontecendo naquele momento.

Palavras-chave: Artes; Educação; História.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo retrata a ligação da Arte com a História e a Educação, buscando reforçar o
papel do Professor, como mediador, e do próprio aluno no processo de ensino aprendizagem. O objetivo deste artigo é propiciar aos alunos um melhor aproveitamento das
imagens e da Arte, em seu aprendizado e foi desenvolvido por mim, com boa base em minha
experiência pessoal como Professor.
O objetivo específico deste artigo então é mostrar um trabalho conjunto entre Professor e
Aluno, buscando dar alternativas ao aprendizado e reforçar o trabalho de abstração, não só do
aluno, mas dos participantes da sociedade em geral.
O objetivo geral é buscar uma superação dos entraves que os professores enfrentam para
harmonizar a Arte, a Educação e a História, ou outras disciplinas que busquem usar esses conhecimentos na divulgação estudantil e social.
Como o papel de transmissão dos conhecimentos tem sido feita normalmente por meio da leitura e da verbalização de conteúdo, é importante destacar que metodologias diferentes ajudam
bastante nesse processo.
Os alunos aprendendo com métodos diferentes, tem a oportunidade de desenvolver suas
habilidades e competências, demonstrar criatividade e com isso valorizar cada vez mais seu
conhecimento.
Muitos artistas se utilizam de acontecimentos que representam algo importante no momento
histórico que está passando para elaborar suas obras, e muitas vezes eram pagos para representar certo acontecimento, de acordo com o que seu pagante queria que fosse representado e
a maneira como queria ser visto dentro do contexto que estava acontecendo num determinado
momento, que fosse dito como importante.
O papel da Escola na atualidade é de suma importância e deve criar condições ao aluno de
apreciar a Arte com olhares que possam estabelecer algumas direções que operam no campo
da cultura e possibilitem criar, construir, inventar, reproduzir potencial.
Um dos problemas enfrentados pelos professores são as dificuldades de fazer com que as
atividades de Artes não são trabalhadas de formas transversais com as demais disciplinas, pois
não elaboram um currículo que traga assuntos pertinentes e comuns entre as disciplinas, pois
várias disciplinas poderiam estar relacionada ao ensino de Artes, por meio do momento histórico por exemplo, o estudo dos mapas, as formas geométricas, entre tantos outros assuntos que
poderiam estar relacionados à outras disciplinas, auxiliando a fixação dos assuntos e auxiliando
no estudo dos alunos.
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A ARTE E EDUCAÇÃO
Segundo Tibola (2001), a formação continuada do educador é necessária para o ensino
da “Arte”, porém por muito tempo (e permanece em algumas escolas), tratava-se apenas
de visitas aos museus, teatros, etc. como uma
excursão, como se fosse tarefa extracurricular
da rotina dos dias letivos do calendário escolar,
sem preocupação com o despertar do olhar
artístico.
Essa é uma visão que favorece a homogeneidade política social, onde não se prevê uma
reflexão mais profunda das histórias e das imagens ali expostas. Muitas vezes, o professor
não estabelece conexões, porque, talvez não
tivesse informações aprofundadas sobre a arte
na educação, devido à defasagem em sua formação profissional.
A educação de forma geral precisa criar formas com relação à mediação cultural por meio
da arte, pois assim, poderemos traçar uma
parceria na ação mediadora de conteúdos escolares e favorecer a reflexão dos alunos num
contexto real e social em que estão inseridos
(TIBOLA, 2001).

A ARTE NA HISTÓRIA
De acordo com estudos de Saldanha (1999),
Costuma-se destacar um pouco mais a importância da Arte desde o final do século XIX, mas
eu gostaria de retroceder no tempo partindo da
época pré-histórica.
Para o autor (1999), é importante observar
que a Arte está presente na vida do ser humano
desde os seus primórdios e ela, desde então,
se tornou primordial para marcar e transmitir
os conhecimentos culturais adquiridos pelo ser
humano no período anterior ao surgimento da
escrita. Costuma-se colocar a escrita como um
divisor entre a Pré e a História, dando-lhe um
grande destaque, mas como a cultura faz parte do ser humano e o conhecimento histórico
também, a Arte ocupa um destaque além do
comum embora muitos não enxerguem isso.
E entramos em contato com o desenvolvimento cultural do ser humano nos primeiros
tempos, por meio das suas representações nas
habitações primitivas (Cavernas), as pinturas
rupestres. E eu particularmente destaco isso

em minhas aulas e até coloco um tom cômico
nas explicações para reforçar isso. Arte antiga
já começa a se manifestar como representação, como expressão da cultura, da técnica humana. Desde os tempos primitivos, o homem
se expressa por meio da Arte, deixando a sua
marca no mundo - que coisa magistral. Posso
colocar que a produção e o consumo de Arte
são inerentes à condição humana e um impulso vital é algo fundamental do desenvolvimento
humano (SALDANHA, 1999).
Ela é tão genial, que possibilita o entendimento do mundo, sem a linguagem verbal,
mas infelizmente não é captada por muitos. Ela
então antecipa algo que na seqüência da história se tornou importantíssimo para nós, os seres humanos. A Arte faz com que as pessoas
entendam conceitos sem passar pela questão
da fala, da oralidade. Torna-se uma herança
cultural inestimável na história do ser humano.
E por meio da Arte faz-se uma leitura do mundo e ela influencia no processo de formação
de identidade, na medida que permite ao indivíduo se reconhecer na cultura ou se definir
em oposição a ela - “espelhamos o nosso conhecimento, visualizando a Arte” é o que diz
a docente do Museu de Arte Contemporânea
Carmen Aranha.
Na concepção de “fazer Arte”, destaca-se o
seu aspecto executivo, “manual” ou seja, Arte
como técnica predominante assemelhando-se
a um trabalho de artesão, daí designado como
técnica. Considerando a Arte como um produto
e construção sociocultural, Pareyson , destaca
que a Arte não é somente executar, produzir,
realizar e o simples “fazer” não basta para definir sua essência. A Arte é também uma invenção. Ela não é a execução de qualquer coisa já
idealizada, realização de um projeto, produção
segundo regras dadas ou predispostas. Ela é
um tal fazer, que enquanto faz, inventa o por
fazer e o modo de fazer.
Na Arte concebe-se executando, projeta-se
fazendo, encontra-se a regra operando e já
que a obra existe só quando é acabada, nem
é pensável projetá-la antes de fazê-la e, só escrevendo ou pintando, ou contando é que ela
é encontrada e é concebida e é inventada. Se
Arte é invenção, para Ferraz e Fusari, ela é também produção, trabalho e construção, já que a
Arte inclui o Artista, a obra de Arte, os difuso429
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res comunicacionais e o público. A concepção
de Arte está diretamente relacionada com o ato
de criação da obra de arte, desde as primeiras
elaborações de formalização dessas obras até
em seu contato com o público.
A Grécia antiga foi um local maravilhoso e
abundante em suas criações artísticas (realmente um fenômeno na parte cultural), dando
como exemplo, o teatro grego, que fazia parte
da Educação, sendo que eles foram os inventores de dois gêneros teatrais consagrados: a
comédia e a tragédia (SALDANHA (1999).
As comédias contestavam e satirizavam políticos, filósofos e líderes militares de Atenas. Na
Tragédia colocavam suas preocupações e situações relativas as guerras, além de inúmeros
problemas que atingiam os cidadãos. Todos
eram incentivados a comparecer aos espetáculos teatrais. Os pobres podiam assisti-los gratuitamente e até recebiam uma remuneração. Em
Atenas todas as atividades eram interrompidas
em dias de espetáculo (SALDANHA (1999).
Essas atividades lembram, em minha opinião
(embora mais intelectualizada), a política do
Pão e do Circo em Roma, embora esta tivesse grande efeito alienante sobre a população
que comparecia aos “espetáculos”. Lembrando que os autores teatrais gregos escreveram
peças que continuam sendo montadas hoje no
mundo inteiro (SALDANHA, 1999).
Além do Teatro, também citarei a Escultura na
Grécia antiga, que era exposta especialmente
em locais públicos como templos, fontes e praças; a maioria delas eram encomendadas pelo
governo da cidade. Os escultores gregos da
época clássica se esforçaram para reproduzir
a figura humana de forma harmoniosa e respeitando suas proporções. Uma outra civilização
da qual as contribuições são também inúmeras, é Roma. Um acontecimento importante
ocorreu no Império Romano, o nascimento de
Jesus Cristo. Uma obra importante a respeito
dele é a famosa Santa Ceia ou Última Ceia, de
Leonardo da Vinci, uma importantíssimo renascentista italiano da Idade Moderna (PEREIRA,
2011).

ALGUMAS OBRAS QUE
REPRESENTAM MOMENTOS
HISTÓRICOS
Sem me preocupar com a cronologia, vou
apresentar várias obras ligadas a Arte, independente de ser Pintura, Escultura, Arquitetura, Música, Poemas, Caricaturas e outras mais. A obra
Guernica de Pablo Picasso é considerada um
exemplo sensacional para ilustrar a ligação da
Arte/História/Educação, tanto é que numa exposição de obras de Arte em que se encontravam oficiais nazistas e o próprio Pablo Picasso,
quando os alemães perguntaram a ele, se era
o responsável por aquilo, pois estavam diante
da obra Guernica, o mesmo respondeu: “Não,
vocês é que fizeram isso”, pois essa obra retrata
um crime efetuado contra os espanhóis antes
do início da Segunda Guerra Mundial (PEREIRA,
2011).
A Espanha no período entre guerras passou
por uma guerra civil e os alemães apoiaram um
dos grupos envolvidos na batalha. O principal
sentido da obra de Arte estaria, portanto na sua
capacidade de intervir no processo histórico da
sociedade e da própria arte e, ao mesmo tempo, ser por ele determinado, explicitando assim,
a dialética de sua relação com o mundo. Um
exemplo é a obra Guernica, de Pablo Picasso
que nos ajuda a entender esse momento histórico. A interpretação dela é algo realmente significativo para saber o que aconteceu: O olhar para
o alto representa a dor, a tragédia o desespero
diante dos ataques aéreos dos nazistas; tanto
do lado direito, mas especialmente do lado esquerdo, uma mãe segurando o filho, representa
todas as mães que tiveram seus filhos inocentes mortos nos ataques aéreos; representa uma
humanidade indefesa e inocente diante de tal
brutalidade (MARTINS et al., 1998, p.14).
Para alguns estudiosos, a mulher e seu filho
foram pintados de modo a lembrar “PIETÁ” de
Michelangelo, um outro excepcional pintor, arquiteto italiano da época do Renascimento Cultural ocorrido na Idade Moderna. Nessa obra
citada (Pietá), a mãe encarna a Virgem Maria,
tomada pela dor de ter seu filho morto no colo
(MARTINS et al., 1998, p.14).
Mais ou menos no meio da parte inferior do
quadro Picasso representa um guerreiro e sua
espada partida, que podem ser vistos como
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documento da fúria nazista e ao mesmo tempo
como um emblema de resistência popular. Note-se que junto da espada se vê uma flor. Outras vítimas da tragédia são uma mulher da qual
vemos apenas a cabeça e um braço estendido
segurando uma lamparina a óleo (canto superior direito) e uma mulher que caminha sem uma
das pernas (MARTINS et al., 1998, p.14).
Para os autores (1998), uma das partes com
maior dificuldade de interpretação, mais ou menos na parte superior esquerda é a lâmpada elétrica que pouco ilumina e pode ser vista como
uma metáfora do terrível poder de destruição da
tecnologia. O ataque a Guernica veio do alto. A
palavra Bombilla, em espanhol, serve para denominar lâmpada e ao mesmo tempo bomba;
é interessante contrapor a lâmpada à lamparina que a mulher segura com a mão estendida.
Essa lamparina a óleo era usada pelos camponeses bascos.
Em Guernica ocorreu morte, destruição, pânico e gritos de dor. As bocas abertas conferem
“sonoridade” a obra, como se emergisse gritos
do grande painel. Ela é vista como símbolo da
luta pela paz e contra os horrores da guerra.A
deformação das figuras é feita propositalmente
por Picasso. O Cubismo foi utilizado para expressar o impacto dos armamentos modernos
sobre os seres humanos e também animais. Ele
apresenta diferentes ângulos, de frente, de lado,
abolindo as regras da perspectiva (BARBOSA,
2001).
E analisando melhor o Touro. Ele representa a
Espanha perplexa com a tragédia que se abateu
sobre os seus filhos. O Touro é uma figura decisiva no quadro. Deve-se interpretar que o grito
da mãe com o filho no colo é dirigido a ele (proximidade da sua boca com a cabeça do touro).
O guerreiro estirado no chão e o cavalo também
olham para ele. O Touro é o símbolo da Espanha
que sobreviveu às bombas e ao incêndio. Já o
cavalo tem um projétil atravessando-lhe a boca
e parece relinchar de dor, indícios de que a fúria
nazista não poupou os animais. Tanto o cavalo e
especialmente o touro são animais usados nas
Touradas que é um esporte bastante popular na
Espanha BARBOSA, 2001, p.33).
Na parte superior, quase abaixo da lâmpada e
atrás da cabeça do cavalo, temos o Candeeiro,
que representa uma luz solitária, com base em
obras anteriores de Picasso, mas que também

costuma ser interpretada como símbolo da ESPERANÇA. E Picasso em relação a Arte dizia “a
arte é uma mentira, que nos faz ver a verdade
[...] quando se fala do naturalismo como oposto
à pintura moderna, seria bom perguntar se alguém viu, alguma vez, uma pintura natural”.
Mas é interessante comentar sobre o quadro
Guernica que ela tornou-se a representação de
um fato preciso. O fato preciso tem no futuro a
tendência de ficar esquecido, mas a representação contínua. Então o fato preciso é o ataque
a cidade espanhola de Guernica pela aviação
nazista, mas a representação que é a tela, permanece marcando gerações, tanto que quando
um professor pergunta: o que é Guernica? Os
alunos têm a tendência de responderem: Guernica é um quadro!
Uma outra obra famosa , porém menos popular de Picasso: Les demoiselles d’ Avignon,
ilustra uma cena num prostíbulo localizado na
rua Avignon, em Barcelona. Picasso levou nove
meses para conceber essa obra e refletia um
novo modo de retratar a realidade. É definido
como o quadro que revolucionou a história da
Arte. Seu geometrismo e suas deformações
inauguram o Cubismo e a pintura moderna. Mas
o interessante é que essa obra, no entanto, teve
mais críticas do que elogios entre os amigos de
Picasso; poucos perceberam a importância dessa pintura de traço assírio (povo extremamente
belicoso da Antiguidade).
Esse quadro nos mostra bem a relação entre
pintura e realidade. Em suas investigações para
tentar elaborá-lo, Picasso chegou a uma conclusão tão simples quanto genial. Como toda a representação que imita a natureza é uma reunião
de elementos arbitrários, sua combinação pode
engendrar formas diferentes às observadas e se
converter numa criação artisticamente pura e
autônoma. Baseando-se nesse princípio, confirma-se então que LES DEMOISELLES d’ Avignon
estabelecia as bases de dois movimentos artísticos fundamentais do século XX: Cubismo e a
pintura moderna (abstrata).
Outros quadros de Picasso refletem parte de
sua história e vida. Um é o da pomba branca,
considerado o símbolo da Paz. Outro “O retrato
de Gertrude Stein” nos demonstra um outro aspecto importante em relação ao público e pessoas em relação as obras. Esse quadro sobre
Gertrude Stein, que muitos criticaram, a própria
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Gertrude disse: “Para mim, aquela sou eu. É a
única reprodução minha no qual sempre serei
eu mesma”.
E ele dizia: Eu pinto como outros exibem sua
biografia. Minhas telas concluídas ou não, são
as páginas do meu diário e como tais são válidas. O futuro elegerá as melhores páginas. Não
cabe a mim escolher. E isso demonstra que a
opinião do público e dos críticos poderiam definir um pouco mais sobre suas obras.
Continuando a colocar os quadros como importantes na transmissão dos conteúdos históricos, escreverei sobre um quadro de 1916 de
Lucilio de Albuquerque, sobre a revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que se desenrolou entre 1835 e 1845, compreendendo então
parte do período Regencial e início do 2º Reinado. Ela representa uma tática do então denominado herói dos dois mundos, Giuseppe Garibaldi, que lutou pela unificação italiana e também
em alguns locais do continente americano, daí
esse cognome.
E diferentemente de algumas obras citadas,
que precisam de uma interpretação mais apurada, como GUERNICA de Pablo Picasso, as
obras podem ter uma simplicidade, que nos
ajudam a ter uma visão melhor de épocas anteriores. Um exemplo é a obra “Chegou Tarde,
pintura de Pedro Weingartner, artista porto-alegrense de origem alemã, cuja imagem é a próxima do trabalho. Com ela detecta-se como eram
as casas do Rio Grande do Sul no século XIX,
a indumentária da época, enfim ela é uma fonte
de interpretação histórica que sempre servirá de
documento e permitirá numa Escola ou num outro lugar ser apreciada e até discutida.
Muitas passagens históricas foram representadas por obras-primas, mas não podemos esquecer que muitas dessas passagens foram
“compradas” para mostrar um lado da história
que beneficiava os mais poderosos e ricos da
época, mas mesmo assim estão estampadas
em livros de histórias até hoje.
Os exemplos poderiam se multiplicar, mas irei
para dois períodos em que o Brasil sofreu alteração governamental, com a implantação de regimes totalitários: O Estado Novo (1937 a 1945)
de Getúlio Vargas, e um mais recente o da DITADURA MILITAR de 1964 a 1985.

CAPÍTULO IV- A IMPORTÂNCIA
E A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE NA
EDUCAÇÃO
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.
Ainda conforme os PCN-Arte (1997), aquele
aluno que mais exercita sua imaginação estará
consequentemente mais habilitado à construção de textos e desenvolvimento de estratégias
para resolução de problemas matemáticos.
Com o conhecimento de arte de outras culturas a criança compreende com maior facilidade os valores, os diferentes modos de pensar
e agir significando e valorizando a diversidade
cultural, desenvolvendo ainda o senso crítico
em relação à sua e as outras culturas, criando
assim condições de qualidade de vida.
E conforme os PCN-Arte (1997, p.20) “a arte
de cada cultura revela o modo de perceber,
sentir, e articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre
indivíduos na sociedade”. Segundo Martins, Picosque e Guerra (1998) a arte é tão importante
na escola , pois o mesmo acontece fora dela.
Então como conhecimento construído pela humanidade ao longo dos tempos, esta se torna
um patrimônio cultural para as pessoas, pois
todos têm o direito de ter acesso a esse saber.
Entender a arte como conhecimento é fundamental para que se possa ensinar arte, articulando seus três conceitos fundamentais que
são: a criação, a produção e a análise ao conhecimento histórico- cultural, que também são
conhecidos como produção, fruição e reflexão.
Os PCN-Arte (1997) ainda nos relatam a importância da arte na educação, pois desde o
início da história da humanidade a arte tem seu
papel atuante em todas as formações culturais,
ao desenhar na caverna, o homem aprendeu
uma função, que consequentemente foi posteriormente ensinada a alguém, Isso mostra,
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portanto que o ensino da arte atua no homem
conforme suas regras e valores que são estabelecidos de acordo com sua cultura, aprimorando assim as mais diversas formas de expressão cultural.
Segundo Martins, Picosque e Guerra (1998),
desde os tempos da caverna o homem já manipulava as cores, as formas, os gestos, os
espaços, os sons, e o silêncio, pois eram estas formas que davam sentido à sua comunicação com os outros indivíduos. 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 interpretá-las. Assim como é reservado na escola
um espaço para a alfabetização na linguagem
das palavras é necessário que também haja
um 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
determinado fato tenha ocorrido com um mesmo grupo de pessoas, esse fato nem sempre
terá o mesmo significado para todas elas, por
isso é tão importante a contextualização histórica e cultural na produção artística. O ato de
ampliar e aprofundar o saber artístico deve ser
garantido a todas as crianças desde a educação infantil, pois é nesta fase que a criança
está construindo seus conceitos sobre arte, e
aprendendo sobre valores e manifestações artísticas de sua própria cultura e da cultura de
outros povos (SCHAPIRO, 2002).
A arte na escola tem seus estudos artísticos
com base nas formas de linguagens como a
música, teatro, dança e arte visuais, que são
conhecimentos que interligam a experiência
de aquisição de produções artísticas e a com-

preensão da competência de representações
das situações por meio da produção de formas artísticas. 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 (SCHAPIRO, 2002).
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 (WALTHER,
2011).
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
(WALTHER, 2011).
Então, conforme Fusari e Ferraz (1993) a disciplina de arte deve fazer com que as crianças identifiquem e experimentem as técnicas
e expressões das mais variadas linguagens da
arte, por meio do trabalho consciente com atividades artísticas e estéticas com as teorias e
a história da arte, sempre relacionadas com a
comunidade em que estão inseridas, e assim
conseguindo um conhecimento que o fará se
aprofundar ainda mais na arte, vendo, ouvindo, sentindo e pensando e se expressando por
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meio dos elementos naturais e culturais , proporcionando a todos as crianças o direito de
ter acesso a esse conhecimento.
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.
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
linguagem para assim construir alguma forma:
Ao desenhar, a criança parte de imagens
mentais e as transforma na linguagem artística do desenho. Portanto, o desenho não é
somente imagem mental ou somente a ação
sobre o papel, mas a relação entre as duas instâncias. A criança pensa e tem de transformar
o pensamento em determinada forma gráfica.
Aqui existe a necessidade de habilidades específicas para configurar um pensamento. Como
o desenho é uma linguagem e exige determinado vocabulário, o ato de desenhar é a produção
de conhecimento sobre a 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, desenvolva a criatividade, apresente uma postura de pesquisa, demonstre senso crítico e faça a atualização de
informações visuais com seu próprio trabalho
(MORENO, 2007, p.40).
E usando as palavras de Barbosa (2001)
concluímos que a arte não é apenas elemento básico na educação, mas sim fundamental
na educação de uma nação que se encontra
em desenvolvimento, pois a arte é cognição, é
profissão, é uma maneira muito particular de interpretar o mundo, usando o imaginário como
conteúdo e assim apresentando o melhor da
humanidade. Por meio da escola as crianças
irão aos poucos adquirir conhecimento, para
que se tornem pessoas críticas, pois é na sala
de aula que o educador de arte deve promover
esse conhecimento subsidiando as crianças
para que se tornem capazes de se apropriar
do que o conhecimento em arte pode oferecer:
Sem conhecimento de arte e história não é
possível a consciência de identidade nacional. A escola seria o lugar em que se poderia
exercer o princípio democrático de acesso à
informação e formação estética de todas as
classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade brasileira uma aproximação de códigos
culturais (BARBOSA, 2001, p.33).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o trabalho teórico de conteúdo ao longo dessa pesquisa, sendo professor de
História, apresentei uma solução para superar os entraves e as dificuldades que os professores
têm para efetuar o processo de transversalização do conhecimento e nesse caso específico, a
ARTE, A EDUCAÇÃO E A HISTÓRIA.
Nas aulas de Arte é interessante que o professor conheça além do artista, o momento histórico
que ele produziu certa obra, a fim de ensinar por completo como se deu o momento, ou motivo
pelo qual determinado artista fez determinada obra, se foi pago pela mesma, se fez de algo que
presenciou, ou apenas que ouviu dizer.
Muitas obras-primas levaram em conta o que está escrito na Bíblia, o que fez com que a Igreja
Católica financiasse muitas obras de arte, a famosos pintores, que eram conhecidos por representarem com riquezas de detalhes, obedecendo algumas regras que a Igreja determinava.
A arte é uma ferramenta muito importante para a história, pois sempre há expressões artísticas
que conseguem de alguma forma representar o momento histórico, auxiliando na forma como
é contada a história. Atualmente não temos pintores famosos que fazem obras representando
algum momento histórico, como antigamente, mas muitos cartunistas fazem desenhos, caricaturas, quadrinhos que marcaram algum momento. A internet e o avanço tecnológico, muitos dos
momentos históricos viram filmes, contam a história de um determinado ponto de vista, que
pode ser fiel aos fatos ou algo que desejam que se torne a visão de um momento.
Ao estudarmos obras, é necessário conhecermos a história e o contexto que a mesma foi feita, sendo importante também observar diversos pontos de vista antes de acreditarmos em tudo
que é divulgado nas redes sociais e até mesmo pela televisão, que mostra determinado ponto
de vista, que nem sempre é o real. A história sempre é contada pelo ponto de vista dos privilegiados, mesmo com o avanço tecnológico isso ainda persiste, sendo importante conhecermos,
estudarmos e não importa nosso ponto de vista, o objetivo das aulas de artes é fazer com que
nossos alunos consigam pensar, criar e expressar seu ponto de vista, se possível por meio de
alguma forma de arte.
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS E FADA
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO:Este estudo busca fazer uma reflexão sobre a importância dos Contos de Fadas na
Educação Infantil, no sentido de incentivar a imaginação e despertar o interesse pela leitura.
Assim, o objetivo do estudo caracteriza a realização de uma pesquisa acerca de como os mesmos podem incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se
formam, isto é, na Educação Infantil; bem como observar sua contribuição no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, buscando compreender como os Contos de Fada
podem auxiliar as crianças na construção de valores e princípios éticos e morais, beneficiando
as relações sociais. Sabemos que os Contos de Fadas podem estimular a imaginação e criatividade na criança, possibilitando o interesse pela leitura de forma prazerosa, levando-a a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma significativa. O presente estudo indica
as contribuições dos contos de fadas no processo de aprendizagem das crianças, abordando,
de forma ampla, a importância que a contação desse gênero literário demonstra na dimensão
pedagógica e em que aspectos pode favorecer o desenvolvimento infantil e o gosto pela leitura. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo
bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e
jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação
teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, utilizaremos as teorias de LAJOLO (2002),
MACHADO (1994) e ABRAMOVICH (1994), entre outros. Com esta pesquisa, podemos perceber que o trabalho com Contos de Fada na Educação Infantil permite o contato com a
fantasia, que é algo de fundamental importância no processo do desenvolvimento da aprendizagem das crianças, porque favorece a socialização e o desenvolvimento das habilidades. Os
contos proporcionam a oportunidade de a criança utilizar seu inconsciente, condição básica
para se conhecer o significado profundo da vida.
Palavras-chave: Educação Infantil;  Literatura Infantil;  Contos de Fadas.
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INTRODUÇÃO

T

Trabalhando com a Educação Infantil e convivendo com crianças que frequentam as
escolas municipais de educação infantil (EMEIs), podemos perceber que a escola tem
por finalidade ensinar os conteúdos solicitados no currículo escolar, mas também deve
ter a preocupação de realizar um trabalho voltado para a construção da moralidade a partir da
discussão das atitudes das crianças, preparando-as para lidar com diversas situações em seu
cotidiano e que são muitos os interesses e as necessidades destas crianças.
Acredita-se que, em especial na Educação Infantil, as histórias devem fazer parte da rotina do
planejamento do educador, pois é recurso pedagógico fundamental que trabalhado de forma
adequada, ajuda as crianças a resolverem as situações encontradas. É essencial que a escola
explore todos os valores morais que os contos de fadas oferecem e assim possa desenvolver
um trabalho produtivo e, sobretudo, ético.
Por isso a importância de pesquisar como este gênero literário pode despertar a imaginação
das crianças na Educação Infantil, colaborando para a formação de seu caráter de forma prazerosa e agradável. Assim, o objetivo deste artigo caracteriza a realização de uma pesquisa acerca
de como os Contos de Fadas podem incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que
todos os hábitos se formam, isto é, na Educação Infantil; bem como observar sua contribuição
no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, buscando compreender como os
Contos de Fada podem auxiliar as crianças na construção de valores e princípios éticos e morais, beneficiando ar relações sociais.
A partir do estudo, podemos observar que os Contos de Fada podem influenciar no processo
do desenvolvimento das crianças, favorecendo o resgate de valores como, por exemplo, o respeito ao ser humano. Entretanto, é preciso que as crianças se envolvam na história, permitindo
o resgate de verdadeiros significados, podendo se identificar com os personagens, a fim de
compreenderem que nem sempre as pessoas e/ou situações são agradáveis.
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE
FADA - OS CONTOS DE FADA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Escutar histórias é o início da aprendizagem
para ser um bom leitor, tendo um caminho
absolutamente infinito de descobertas e de
compreensão do mundo. Os contos de fadas
conseguem deixar fluir o imaginário e levar a
criança a ter curiosidade, que prontamente é
respondida no transcorrer da leitura dos contos. É uma possibilidade de descobrir o mundo colossal dos conflitos, dos impasses, das
soluções que todos vivem e atravessam, de
um jeito ou de outro, por meio dos problemas
que vão sendo encarados ou não, resolvidos
ou não, pelas personagens de cada história.
Dessa forma, a leitura dos contos de fadas
na Educação Infantil faz-se importante na formação das crianças que poderão formar-se e
informar-se sobre a vida e os ambientes que as
cercam. Sabemos que o primeiro contato que a
criança tem com a leitura é por meio da audição,
alguém está lendo para ela. É por meio dessa
prática que a leitura vai se apresentando para a
criança. Segundo VILLARDI (1999, p. 13): “Há
que se desenvolver o gosto pela leitura, afim de
que possamos formar um leitor para toda vida”.
Quando chega a escola, a criança encontrará na leitura, um mundo mágico, habitado por
seres incríveis e que chamam a atenção dela.
“A leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a formação
integral do indivíduo” (MARTINS, 1994, p. 21).
Por esse motivo notamos que é função primordial da escola ensinar a ler. É função essencial da escola ampliar o domínio da leitura e orientar por meio dos professores a
escolha dos materiais de leitura. Cabe formalmente a escola desenvolver as relações
entre leitura e indivíduo em todas as suas interfaces. Na Educação Infantil a apresentação
da leitura tem por obrigação de vir acompanhada de entusiasmo pelo professor, e este,
deve atuar como mediador para que a leitura se desenvolva com todo vigor entre os pequenos. “Para formar leitores devemos ter
paixão pela leitura” (KLEIMAN, 2007, p. 50).
Ao ouvir a leitura ou relato de uma história, as crianças, mesmo caladas, participam

ativamente do enredo narrativo, conseguem
caracterizar as personagens e comunga
da linguagem em que o relato vai sendo feito. Em nossa prática docente, o objetivo que
procuramos atingir na formação do leitor é
que a criança consiga divertir-se, chorar, admirar-se, ficar extasiada diante de uma história envolvente que ouve ou realiza a leitura.
O primeiro contato com a leitura deve ser
uma fonte de entretenimento, prazer e valorização da própria leitura. Algumas crianças têm
a sorte de morar num lar que a leitura se faz
presente desde berço. Outras só têm a sorte
de encontrá-la ao chegar na escola. É muito
importante que pais e professores valorizem e
incentivem o ato de ler. É comum observarmos
crianças da Educação Infantil que têm exemplos de leitores em casa, pegar um livro e começar a lê-lo sem saber ler. Segundo LAJOLO
(2002, p. 67): “quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode
e deve começar na escola, mas não pode (nem
costuma) encerrar-se nela”. O incentivo ou estímulo é a peça-chave para formar leitores.
O tempo que o professor tem em contato
com as crianças dentro da escola é muito valioso e durante esse tempo, ele deve propor
situações para que estas, possam tornar-se
leitores apaixonados pela leitura. Segundo os
PCNs, (BRASIL, 1997, p. 12): “para tornar os
alunos bons leitores – para desenvolver, muito
mais do que a capacidade de ler, o gosto e o
compromisso com a leitura – a escola terá de
mobilizá-los internamente, pois aprender a ler
(e também ler para aprender), requer esforço”.
Esse esforço deve ser entendido como
do professor na tentativa de fazer uma apresentação da leitura de forma cativante, despertando nas crianças curiosidades, simpatia e admiração pelo livro. Também deve ser
entendido como do aluno, no sentido de ele
querer aprender a ler, gostar de ler e também dos incentivos dos pais que fará diferença na formação de crianças leitoras.
De acordo com o Referencial curricular nacional para a Educação Infantil, (BRASIL,
1998, p.12) “O ato de ler é cultural. Quando
o professor faz uma seleção prévia da história que irá contar para as crianças, independentemente da idade delas, dando atenção
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para a inteligibilidade e riqueza do texto para
a beleza das ilustrações, ele permite às crianças construírem um sentimento de curiosidade
pelo livro (ou revista, gibi, etc) e pela escrita”.
É interessante que os professores da Educação Infantil organizem um ambiente especial
para os livros na sala de aula, criem rodas de
leituras, num clima aconchegante e prepare
um ambiente que entusiasme os alunos, fazendo com que eles construam uma relação
prazerosa com a leitura. Os professores podem e devem ler contos de fadas para cativar
as crianças. O texto ficcional amplia e mobiliza os limites do imaginário pessoal e coletivo. Enquanto alguém lê ou conta histórias, nós
nos reportamos ao ambiente em que acontece o fato narrado e participamos do enredo.
Dentre os inúmeros textos pertencentes
ao domínio estético/artístico temos o conto.
“O conto é um relato em prosa de fatos fictícios” (KAUFMAN & RODRÍGUEZ, 2005, p.
42). Este relato quando lido ou ouvido tem
o poder de despertar no leitor uma gama de
sentimentos indescritíveis, porque consta de
três momentos perfeitamente diferenciados:
O conto começa apresentando um estado de
equilíbrio, dá lugar a uma série de episódios
que se convertem em conflitos e culmina com
a resolução destes conflitos no estágio final.
O conto pode ser uma espécie de sonho voluntário ou qualquer história que o autor quiser
chamar de conto. Nos contos vemos aflorar sutilmente uma fatia da vida real e é essa relação
que o faz despertar em nós muito interesse.
A fantasia dos contos de fadas é fundamental
para o desenvolvimento da criança. Há significados mais profundos nos contos de fadas
que se contam na infância do que na verdade que a vida adulta ensina. Nos contos surgem relatos surpreendentes de histórias simples e doces, porque contar histórias é a arte
de capturar os mistérios da vida em palavras.
Segundo ROCHA (2003, p. 6): A palavra
conto, usada para designar uma história curta,
somente ficou popular depois que os irmãos
Grimm criaram uma coletânea de narrativas
tradicionais chamada contos para crianças
e famílias. A partir do sucesso desta obra,
que foi publicada no ano de 1812, em diversos países, contos de fadas foram recolhidos
e organizados para a leitura das crianças.

São variados os motivos que nos faz prestar
atenção a um bom conto e desde criança até
a fase adulta todos nós nos debruçamos para
ouvir um bom conto porque ele tem o poder de
nos cativar. Contos de fadas como o próprio
nome diz, são histórias que se absorve nos poderes mágicos das fadas, dos magos ou de algum outro ser dotado de poderes sobrenaturais.
MACHADO, (1994, p. 35): enfatiza que “Fadas: são os seres que falam, isto é, orientam
ou modificam o destino das pessoas. Fada é
um termo originado do latim fatum, que significa destino”. Os contos de fadas ou os contos maravilhosos (com ou sem fadas) têm
suas origens em um passado muito longínquo.
KHÉDE, (1986, p. 58) fala que: “As origens
dos contos de fadas são as mais diversas.
Proveniente de contos folclóricos europeus e
orientais, há neles um interessante cruzamento
de princípios, entre os quais predominam os
judaicos- cristãos e os da vertente mística da
antiguidade greco-latina”.
Podemos observar que aqui no Brasil os nossos contos de
fadas tiveram origem europeia e oriental. Citamos os contos dos irmãos Grimm e Charles
Perrault, como exemplo. “Os contos de fadas
encantam, comovem e educam indiretamente. Devem estar presentes nos trabalhos escolares, principalmente na Educação Infantil”.
As histórias infantis são contos bem antigos
e ainda hoje podem ser consideradas verdadeiras obras de arte, lembrando sempre que
seus enredos falam de emoções comuns a todos nós, como: inveja, medo, ódio, ciúme, ambição, rejeição e decepção, que só podem ser
compreendidos e vivenciados pela criança nas
emoções e na fantasia. Os contos de fadas trabalham como instrumentos para a descoberta
desses sentimentos dentro da criança e muitas vezes de adultos, pois são capazes de nos
envolver em sua teia, de nos excitar a mente e comover-nos com a sina de suas figuras.
Os contos de fadas podem ser lidos pelo
professor e este, ter como objetivo ensinar
as crianças valores como não mentir (Pinóquio), a não desobedecer à mãe (Chapeuzinho vermelho), entre outros. É com a leitura
diária dos contos de fadas que o professor
da Educação Infantil conseguirá fazer com
que os pequenos absorvam a perspectiva formativa dos contos e recebam os valo441
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res morais e cristãos da vida em sociedade.
Os contos de fadas contribuem muito na formação da personalidade, ajudam as crianças a
entenderem um pouco melhor este mundo que
as cercam. Se no processo de ensino se desse
uma atenção especial ao emocional que existe
em cada uma das crianças, este mundo seria
bem melhor! Os contos começam de maneira
simples e partem de um problema ligado à realidade como a carência afetiva de Cinderela, a
pobreza de João e Maria ou o conflito entre filha
e madrasta em Branca de Neve. Na busca de
soluções para esses conflitos, surgem as figuras “mágicas”: fadas, anões, bruxas malvadas.
E a narrativa termina com a volta à realidade,
em que os heróis se casam ou retornam ao lar.
Bettelheim, (2004, p. 20), diz: “Só partindo
para o mundo é que o herói dos contos de fada
(a criança) pode se encontrar; e fazendo-o, encontrará também o outro com quem será capaz
de viver feliz para sempre; isto é, sem nunca
mais ter de experimentar a ansiedade de separação. O conto de fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em termos que ela pode
entender tanto na sua mente inconsciente quanto consciente – a ao abandonar seus desejos
de dependência infantil e conseguir uma existência mais satisfatoriamente independente”.
A fantasia facilita a compreensão das crianças, pois se aproxima mais da maneira como
veem o mundo, já que ainda são incapazes de
compreender respostas realistas. Não esqueçamos que as crianças dão vida a tudo. Para
elas, o sol é vivo, a lua é viva, assim como
todos os outros elementos do mundo, da natureza e da vida. Acreditam em monstros, fadas,
duendes e em todos os seres que os adultos
inventam para elas. Se contarmos a ela que
a empregada entrou voando pela janela, montada em um cavalo branco, as crianças acreditaram e serão capazes de fazer o mesmo.
Todos nós já ficamos maravilhados em algum
momento de nossa existência com um belo conto de fadas e se a apresentação foi para nós significativa, ainda hoje somos capazes de passar
horas a fio ouvindo ou lendo uma boa história.
“Os contos de fadas são tão ricos que têm sido
fonte de estudo para psicanalistas, sociólogos,
antropólogos, psicólogos, cada qual dando sua
interpretação e se aprofundando no seu eixo
de interesse” (ABRAMOVICH, 1994, p. 76).

É porque os contos de fadas abordam conteúdos de sabedoria popular da condição humana,
é que se tornam tão importantes e se perpetuam até os dias atuais. Na literatura os contos de
fadas, atualizam ou reinterpretam questões universais como os conflitos de poder e a formação
dos valores, combinando realidade e fantasia
no clima do Era uma vez... misturando criaturas
sobrenaturais que chamam a nossa atenção.

OS CONTOS DE FADA DO PONTO DE
VISTA HISTÓRICO
Os contos de fadas existem há milênios. Em
diversas culturas, em todos os continentes, existem histórias com estruturas e narrativas semelhantes aos contos que conhecemos hoje, e que
são de origem europeia. Apenas para citar um
exemplo, a história da “Cinderela”, tem um registro de narrativa muito semelhante à sua na china
do século IX d.C. (ABRAMOVICH,1995, p. 15).
A origem mesma da literatura infantil como a
conhecemos se confunde com o registro escrito dos contos de fadas (pois eles já existiam na
cultura oral muito antes disso). Considerado por
muitos o primeiro autor a escrever para crianças, no século XVII o francês Charles Perrault
foi o primeiro a coletar e organizar contos de fadas em um livro. (CADEMARTORI,1986, p. 54).
Perrault escreveu várias obras para adultos,
mas foi imortalizado pelo único volume que escreveu para crianças, “Contos da Mãe Gansa”.
Na Alemanha do século XIX, os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm também realizaram um
trabalho de coletânea de contos populares.
Sendo filólogos, o interesse inicial era coletar tais contos para estudar a língua alemã e
registrar seu folclore, de modo a recuperar a
realidade histórica do país. Os contos que coletaram foram publicados nos dois volumes
da obra, “Contos da Criança e do Lar”, que
jamais pretendeu ser um livro infantil (dado
seu objetivo inicial), mas que foi adotado e
lido por crianças e famílias do mundo inteiro.
Os irmãos Grimm tiveram o mérito de registrar suas histórias nas versões originais, sem
as adaptações e lições morais de Perrault.
Depois da publicação de seus trabalhos é
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que surgiu a literatura infantil de fato, com vários autores do mundo escrevendo para crianças. Contos de fadas, lendas, fábulas, histórias,
mitos, entre outros, são temas que fascinam e
estimulam a fantasia dos adultos e em especial das crianças, mexendo com a imaginação
e a percepção. Mais do que isso: a fantasia
ajuda a formar a personalidade dos indivíduos,
através da interiorização dos valores que estão
explícitos ou implícitos nas histórias infantis. Os
contos de fadas fascinam. Porque são maravilhosamente transmitidos por meio de tradição
oral, de forma transgeracional, ou seja, de uma
geração à outra, em momentos mágicos de encontro das infâncias (da infância de uma criança com a infância de um adulto que foi criança). Também porque este é um dos preciosos
meios que temos - e temos poucos meios, se
comparados com os recursos psíquicos do
adulto – quando somos crianças, para lidar
com situações desagradáveis e resolver conflitos pessoais. Esta é, na verdade, uma forma de
proteger as crianças, já que por seu intermédio
a criança lida com seus medos e emoções.
Outro aspecto relevante dos contos tradicionais é a expectativa que supõem: o final feliz,
a transformação, por vezes o perdão e, mais
frequentemente, a punição exemplar, sugerem
justiça, insuflam esperança, fé no futuro. Mais
um motivo pelos quais estas histórias são tão
fascinantes é o fato de que tratam dos temas angustiantes da humanidade: a origem da vida, a
morte, o abandono, a perda dos pais e também
a sexualidade. Finalmente, estas histórias, desenhos e canções abordam a criação e vivências
de mundos imaginários, mundos que não existem, mas, quem sabe? (FORTUNA, 2005, p. 19).
Conforme FORTUNA (2005, p. 19), vários são os elementos que propiciam o fascínio que os contos de fadas exercem sobre
as crianças. Importa aqui esclarecer de que
maneira a imaginação da criança está sendo estendida; a saber, como um espaço de
liberdade e uma espécie de decolagem em
direção ao possível quer realizável ou não.
Sensível ao novo, a imaginação, MACHADO
(2002, p. 64) nos lembra que os contos surgem
a partir dos mitos e tradições orais, alguns da-

tados do século II d.C. Eles sofreram e sofrem
modificações em sua estrutura, não apenas por
razões externas, mas também por razões internas ao próprio contador. Nas versões escritas
por Perrault (apud MACHADO, 2002, p.64), por
exemplo, são acrescentados preceitos morais,
já que estes contos eram usados como recursos
para reforçar boas maneiras, condutas e ações.
Além disso, os contos originais foram adaptados, pois traziam enredos que chocavam e
assustavam até mesmo os adultos. Inicialmente não eram destinados às crianças, eram sim,
criações populares, feitas por artistas anônimos do povo, as quais sobreviveram e se espalharam por toda a parte graças à memória e à
habilidade “narrativa de gerações de contadores variados, que dedicaram parte das longas
noites do tempo em que não havia eletricidade
para entreter a si mesmos e aos outros contando
e ouvindo história” (MACHADO, 2002, p. 64).
Os contos de fadas, ao longo do tempo e
de modo geral, não modificaram sua estrutura básica: o eterno conflito entre o bem e o
mal. Eles também possuem uma estrutura simples (situação inicial - conflito - processo de
solução - sucesso final) e por resolverem situações problemáticas através da fantasia, tornam-se fáceis de ser compreendidos para a
criança, atendendo as características do seu
pensamento mágico (AGUIAR, 2001, p. 29).
Isso acontece porque esses contos partem
das emoções dos seres humanos que são
transformados em personagens imaginários de
um mundo de fantasia, somos nós e o mundo
interior. Talvez por esse motivo, independentemente da idade, sejamos tocados de modo tão
profundo por esses contos. É nesse sentido que
a literatura infantil e, principalmente, os contos
de fadas podem ser decisivos para a formação
da criança em relação a si mesma e ao mundo à sua volta. O maniqueísmo que divide as
personagens em boas e más, belas e feias, poderosas ou fracas, etc., facilita a criança a compreensão de certos valores básicos da conduta humana ou convívio social. Tal dicotomia se
transmitida através de uma linguagem simbólica, e durante a infância, não será prejudicial à
formação de sua consciência ética. O que as
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crianças encontram nos contos de fadas são,
na verdade, categorias de valor que são perenes. O que muda é apenas o conteúdo rotulado de “bom” ou “mau”, “certo” ou “errado”.
Infelizmente, poucas crianças têm o hábito de ler em nosso país. A maioria tem o primeiro contato com a literatura apenas quando
chega à escola. E a partir daí vira obrigação,
pois infelizmente muitos de nossos professores não gostam de trabalhar com literatura
infantil e talvez desconheçam técnicas que
ajudem a “dar vida às histórias” e que, consequentemente, produzam conhecimentos.
Muitos não levam em conta o gosto e a faixa etária em que a criança se encontra, sendo que muitas vezes o livro indicado ou lido
pelo professor está além das possibilidades
de compreensão dela em termos de linguagem. Uma história traz consigo inúmeras possibilidades de aprendizagem. Entre elas estão
os valores apontados no texto, os quais poderão ser objeto de diálogo com as crianças
possibilitando a troca de opiniões e o desenvolvimento de sua capacidade de expressão.
O estabelecimento de relações entre os
comportamentos dos personagens da história e os comportamentos das próprias crianças em nossa sociedade possibilita ao professor desenvolver os múltiplos aspectos
educativos da literatura infantil. Professores
que oferecem pequenas doses diárias de
leitura agradável, sem forçar, mas com naturalidade, desenvolverá na criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida afora.
Para desenvolver um programa de leitura equilibrado, que integre os conteúdos relacionados ao currículo escolar e ofereça
certa variedade de livros, de literatura como
contos, fábulas e poesias, é preciso que o
professor observe a idade cronológica da
criança e principalmente o estágio de desenvolvimento de leitura em que ela se encontra.
Num mundo tão cheio de tecnologias em que
se vive, onde todas as informações ou notícias,
músicas, jogos, filmes, podem ser trocados
por e-mail, CDs e DVDs o lugar do livro parece ter sido esquecido. Há muitos que pensam que é coisa do passado, que na era da

internet ele não tem muito sentido. Mas, quem
conhece a importância da literatura na vida
de uma pessoa, quem sabe o poder que tem
uma história bem contada, quem sabe os benefícios que uma simples história pode proporcionar, com certeza haverá de dizer que não
há tecnologia no mundo que substitua o prazer
de trocar as páginas de um livro e encontrar
nelas um mundo repleto de encantamento.
Experiências felizes com a literatura infantil em
sala de aula são aquelas em que a criança interage com os diversos textos trabalhados de tal
forma que possibilite o entendimento do mundo em que vivem e que construam, aos poucos, seu próprio conhecimento. “Para que uma
estória realmente prenda a atenção da criança,
deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas
para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a
imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações;
reconhecer plenamente suas dificuldades e ao
mesmo tempo sugerir soluções para os problemas que a perturbam” (BETTELHEIM, 1996).
Ao trazer a literatura infantil para sala de aula,
o professor estabelece uma relação dialógica
com o aluno, com o livro, com sua cultura e
com a própria realidade. Além de contar ou ler
a história, ele cria condições para que a criança trabalhe com a história a partir de seu ponto
de vista, trocando opiniões sobre ela, assumindo posições frente aos fatos narrados, defendendo atitudes e personagens, criando novas
situações através das quais as próprias crianças vão construindo uma nova história. Uma
história que retrata alguma vivência da criança,
ou seja, sua própria história. Portanto, a conquista do pequeno leitor se dá através da relação prazerosa com o livro infantil em que, sonho, fantasia e imaginação se misturam numa
realidade única, e o levam a vivenciar emoções
em parceria com os personagens da história,
introduzindo assim situações da realidade.
O conto de fadas não informa sobre questões do mundo exterior, mas sim sobre processos interiores que ocorrem no âmago do sentir
e do pensar. E as crianças entendem bem a
linguagem dos símbolos dos contos. São elas
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que inventam no seu dia-a-dia o jogo do “faz
de conta” e tantos outros que as divertem e distraem em tempos vividos entre a imaginação e
a realidade. Entre tantas heranças simbólicas
que passam de pais para filhos, certamente é
de inestimável valor a importância dada à ficção no contexto de uma família, pois não existe infância sem ficção. Histórias não garantem
a felicidade nem o sucesso na vida, mas ajudam. Afinal, certa dose de otimismo é preciso,
pois, embora a ficção não tenha o poder de
salvar o mundo, ela, pelo menos, o enriquece.
Uma vida feliz se faz de histórias: as que vivemos as que contamos e as que nos contam.
Acredita-se que, em especial na Educação
Infantil, as histórias devem fazer parte da rotina do planejamento do educador, pois é recurso pedagógico fundamental que trabalhado de forma adequada, ajuda as crianças a
resolverem as situações encontradas. A partir disso, pensou-se em discutir sobre o uso
do gênero Contos de Fadas para o desenvolvimento dos valores morais das crianças pequenas. OLIVEIRA (1994, p. 20) defende que
os contos facilitam a compreensão das características humanas e a convivência social.
A literatura infantil e, principalmente, os contos
de fadas podem ser decisivos para a formação
da criança em relação a si mesma e ao mundo
à sua volta. O maniqueísmo que divide as (os)
personagens em boas (bons) e (ou) más, belas
(belos) ou feias (feios), poderosas (poderosos)
ou fracas (fracos), etc., facilita a compreensão
da criança acerca de certos valores básicos da
conduta humana ou convívio social. Os contos de fadas ainda influenciam no processo
do desenvolvimento das crianças, favorecendo o resgate de valores como, por exemplo, o
respeito ao ser humano. Entretanto, é preciso
que as crianças se envolvam na história, permitindo o resgate de verdadeiros significados,
podendo se identificar com os personagens,
a fim de compreenderem que nem sempre as
pessoas e/ou situações são agradáveis. Para
isso, é fundamental que o educador selecione
temas que oportunizem uma discussão moral na sala de aula, além de usar a criatividade e o interesse para realizar essa atividade.

Os contos de fadas giram em torno de elementos que facilitam a imaginação e a memorização das crianças. “Era uma vez...”; fadas madrinhas; reis e rainhas; heróis, entre
outros personagens com nomes ou apelidos.
“Brincando com a fantasia a criança constrói uma ponte no tempo, repetindo o passado, vivendo o presente e projetando o futuro, transitando entre o mundo inconsciente
e a realidade, pois fantasia e realidades se
complementam” (EMERIQUE, 2003, p. 37).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma
ampla fundamentação teórica do trabalho.
Para fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas focam em LAJOLO (2002),
MACHADO (1994) e ABRAMOVICH (1994).
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 Os laços da literatura
infantil com a escola são alvos de um incentivo
maciço com eles são fortalecidos os ideais da
classe média e a literatura é um instrumento de
difusão de seus valores, tais como a importância
da alfabetização, da leitura e do conhecimento,
e a ênfase no individualismo, no comportamento moralmente aceitável e no esforço pessoal.
Os contos abrem espaços para que as
crianças deixem fluir o imaginário e despertem a curiosidade, que logo é respondida no
seu decorrer. É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos
impasses, das soluções que todos vivem e
atravessam, de um jeito ou de outro, através
dos problemas que vão sendo defrontados,
enfrentados e resolvidos pelos personagens.
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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
os contos de fadas fazem parte da literatura infantil, e as suas narrações possibilitam que os
pequenos ouvintes criem interesses pela leitura, sendo assim, é importante que ao realizar uma
contação de histórias o objetivo principal seja o de levar as crianças a desenvolverem a sua
própria expressividade verbal ou sua criatividade latente, e consequentemente haverá uma dinamização na sua capacidade de observação e reflexão em face do mundo que o rodeia.
Os contos tornam as crianças conscientes da complexa realidade em transformação que é a
sociedade, em que eles devem atuar quando chegar a sua vez de participar ativamente do processo em curso. Os contos de fadas passaram por várias etapas e agora tem uma função muito
importante que é a de contribuir para formação da criança.
Nesse aspecto, os contos ajudam a desenvolver a leitura. A contação de histórias tem o papel
de incentivar a leitura e a fruição da literatura como arte, objetivando-se transmitir valores que
determinam atitudes éticas, que possibilitam a melhor convivência no ambiente escolar. A visão
mágica dos contos de fadas deixou de ser algo privativo das crianças, para ser consumida pelos
adultos.
O hábito da leitura deve ser cultivado desde o momento em que a criança nasce e continua
na escola, e é papel do educador incentivar esse hábito, abraçando a responsabilidade de estimulá-lo. Na Educação Infantil e no processo de alfabetização, a Literatura tem um impacto forte,
pois é nesse período que a criança está descobrindo o universo das letras, e nas séries iniciais
deve-se manter esse bom hábito, como, por exemplo, momentos dedicados só à leitura.
Sendo a escola um lugar de construção e reconstrução de conhecimentos, deve dar especial
atenção à contação de histórias, pois ela contribui na aprendizagem escolar em todos os aspectos: cognitivo, físico, psicológico, moral ou social, proporcionando um maior desenvolvimento
perceptivo no aluno. Sobre suas vantagens, foram destacadas a aprendizagem de conteúdos, a
socialização, a comunicação, a criatividade e a disciplina.
Foi possível perceber que nas histórias o encantamento não vem do significado psicológico
de um conto, ou seja, uma moral subentendida, mas de suas qualidades literárias, pois o próprio conto em si pode ser considerado uma obra de arte que pode ter um significado distinto
em cada criança. Outro aspecto bastante relevante identificado no decorrer da pesquisa é que
as crianças se encantam pelos contos de fadas porque eles lhes dirigem para a descoberta de
sua identidade e comunicação e também sugerem as experiências que são necessárias para
desenvolver ainda mais a formação do caráter.
Portanto, entende-se que a criança precisa vivenciar o mundo do
faz-de-conta, da ludicidade, da magia, do encantamento, e os contos
de fadas proporcionam um momento lúdico movido de imaginação.
Diante disso é possível desenvolver habilidades, por meio da observação que lhes possibilitem contar suas histórias de maneira mais
elaborada, criando assim o hábito de ouvir histórias, como também o
respeito á pessoa, que se dispõe a falar, estimulando o diálogo entre
as próprias crianças e o adulto educador, encorajando-as a examinar
e explicar suas opiniões.
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RESUMO: Os educadores em artes visuais devem estar sempre a procura de algo que faça seu
educando vibrar, mas sem tirar-lhe a criatividade e a criticidade, estes devem opinar e participar ativamente das escolhas dos assuntos e imagens, que serão tratados ao longo do curso,
mediante suas resoluções; para que possam ficar situados diante dos referenciais culturais;
senão terão dificuldades de identificação com os contextos culturais e para que sejam ofertados oportunidades de  lapidar suas habilidades e competências é necessário dar espaço e
liberdade. O trabalho aqui apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do tema.
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INTRODUÇÃO

P

ara discutirmos o tema em questão deste artigo, comecemos com a definição de arte de
Abbagnano (2000):

Arte designa todo um conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana, podendo
ser divida em dois grupos ou áreas de conhecimento, a judicativa que consiste em apenas conhecer e a dispositiva ou imperativa, que simplesmente dirige determinada atividade do conhecimento (ABBAGNANO, 2000, p. 81).
Acredita-se que seja próprio dos adolescentes fazer observações mais superficiais. O desafio
como educadores é justamente esse, permitir e instigar as expressões contidas dos educandos,
sem forçá-los, as atividades devem ser espontâneas.
É bom começar falando das cores das formas e quais elementos artísticos estes possam perceber, ressaltando a pintura e o desenho, primeiramente (FERREIRA, 2001).
Mas, Meira (2007), afirma, que esses elementos que mais fazem parte das vidas escolares,
por isso sugere-se que observem as linhas e nuances das cores e os movimentos das formas
da pintura.
Isso faz com que os educadores percebam que, os alunos eram carentes das possibilidades e
linguagens do contexto artístico atual. A maioria não é capaz de fazer uma leitura das imagens.
Talvez, a dificuldade de se expressar diante da visualização de uma obra, impregnada de
signos e símbolos visuais, venham acompanhados do costume com imagens midiáticas, que
trazem um conceito pronto, ficando realmente complicado refletir e enxergar os códigos escondidos.
Contudo, as atividades artísticas têm essa pretensão de capturar a vida onde ela se esconde
ou se camuflar, mas, que é de fundamental importância para um bom relacionamento em sala de
aula. Vivemos momentos apaixonantes onde aproveitamos as diferenças, ao invés de tomá-las
como problemas.
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ARTE VISUAL, UMA RELEITURA DE
MUNDO
No olhar de Hernández (2007), o professor
é um catalisador que cuida para que cada estudante esteja cada vez mais conectado, para
que seja cada vez mais um participante ativo
nessa relação que visa a aprendizagem. Assim, o professor é mais um “DJ”, do que um
diretor de orquestra.

Nesse sentido compreendemos que nos últimos anos as análises e reflexões sobre o ensino das artes visuais na escola estão ganhando
espaço e esperamos trazer nossa contribuição.
Quando falamos de artes visuais também
estamos destacando o papel das imagens no
contexto escolar. Isso nos leva a educação do
“olhar” por consequência.

Partindo da compreensão de que a escola é
um espaço provocador de possibilidades reflexivas e de conhecimentos, seria relevante levarmos nossos alunos para a sala de informática,
da escola e propomos uma pesquisa virtual,
centrada nas produções artísticas visuais antigas e contemporâneas.

Partindo dos eventos artísticos aqui no Brasil, valorizando a cultura artística do nosso país
(HERNÁNDEZ, 2007).

A atividade pode ser constituir, dividindo a
turma em dois grupos, elencamos algumas
questões para nortear a pesquisa virtual, navegando como um “pirata“, rumo ao desconhecido. Ao analisar as questões do ensino de artes
visuais, no ambiente virtual da escola Domingues (1997) nos esclarece que:

Observa-se que, em uma época onde a viEsta conciliação da arte com o social não
sualidade exagerada cega, falar da educação,
do olhar exige uma ação comprometida com a deve ser entendida ao modo de empobrecimento, mas, ao contrário, como uma nova aquiação de ensinar arte no contexto escolar.
sição. A arte em sua essência compreende e
percebe o mundo em sua totalidade, por isso,
arte- -educadores tem o compromisso de situar
A fundação primordial da arte é objetivar o a condição humana e fazer com que a educasentimento de modo que possamos contem- ção dos aprendizes seja significativa para seu
plá-lo e entendê-lo. É a formulação da chama- tempo (DOMINGUES (1997, p. 133).
da experiência interior, da vida interior, que é
possível atingir pelo pensamento discursivo,
dado que suas formas são incomensuráveis
A atividade visual virtual proporciona aos alucom as formas de linguagem e de todos os
nos, uma dimensão das produções artísticas
seus derivativos.
que, difíceis de imaginar. Domingues (1997)
analisa que esta nova arte possui em si uma
vocação especulativa geral, a mesma dimenSendo assim, a proposta deste trabalho pro- são social dentro da qual se insere e é entendicurou apresentar para os aprendizes, que ar- da como coletiva informacional.
tistas os também trazem essas questões em
suas obras e com isso produzem rupturas, no
nosso modo de ver a arte e o mundo atualmente (DUARTE, 2005).
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Os educandos ficam encantados com a diversidade artística brasileira e internacional,
devido ao contato com artes visuais e com a
pluralidade de formas e materiais abordados
pelos artistas.

Para que legitimar as múltiplas formas de expressão social em que vivemos inseridos, se
faz necessário o conhecimento profundo de
cada grupo, revelando pontos em comum, conflitos, as reivindicações, os saberes, as utopias,
sobretudo, fazendo emergir as construções de
identidades.

Também se surpreenderam com o tempo de
existência dos eventos artísticos. Por isso torna-se parte de um sistema mais amplo, de uma
A socialização que a arte permite, vai além
teoria mais articulada, parte de uma centralida- das compreensões didáticas; são posicionade e auto referência, para o artista e sua obra. mentos ideológicos, pressupondo aprofundamento de culturas (PILLAR, 2003).
A aceitação das novas formas artísticas é fundamental, pois o conhecimento da arte proporSendo a Arte tão abrangente, em todas as
ciona a compreensão dos processos de pro- suas facetas, não é sem motivos que o brasidução artista de diferentes épocas e lugares. leiro é um povo híbrido cultural e socialmente;
Strieder (2002) observa e compreende que:
querer colocar todas as culturas que permeiam
a arte é uma atitude incapaz de reconhecer
tanta pluralidade cultural, e não fará jus às diA educação precisa estar atenta a essas mu- versidades (PILLAR, 2003).
danças e fazer-se mais dinâmica e versátil. A
escola deve tornar visível a condição humana
para que esta seja reconhecida como tal. NesA Arte, enquanto disciplina escolar abrange
se sentido o agir educativo convida a questio- os segmentos de Artes Visuais, Dança, Música
nar não só as relações com o mundo, mas a e Teatro (BRASIL, 1997). Nessas quatro árecondição e posição, nele e com ele (STRIE- as há inúmeras possibilidades de conteúdos
DER, 2002, p. 66).
permitindo ao aluno exprimir-se, manifestar-se,
comunicar-se e desenvolver-se por meio da
fruição alcançada com os estudos.
Para Pillar (2003), as artes visuais na escola
ampliam a dimensão de mundo dos alunos e
aproxima o ensino, a realidade visual em que
A partir de estudos históricos, práticos e
estão inseridos.
técnicos, a práxis educativa transforma-se em
constante incentivador do desenvolvimento
dos educandos. Conforme Barbosa, isso perPara socializar o estudo por meio de uma mite analisar “a ideia de que a Arte na educatroca de conhecimentos, estipula-se regras, as ção tem como finalidade principal permitir que
quais possam ajudar aos alunos compreende- a criança expresse seus sentimentos e a ideia
rem a finalidade da atividade, bem como valo- de que a Arte não é ensinada, mas expressarizar e instigar o respeito entre os aprendizes. da” (1979, p.46).
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O conhecimento desta sensibilidade ampliada; esta fruição expandida, estas potencialidades comunicativas podem, felizmente,
combinarem-se com reflexões sobre as razões
fundamentais e sobre as condições gerais da
existência, mesmo para além da dimensão antropológica, bem como redimensionar as questões da melhoria do processo de ensino-aprendizagem (DOMINGUES, 1997).

continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível.
Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender (BRASIL, 1997, p. 19).

Neste sentido, enquanto professor é preciso
compreender que os processos e evoluções
são mais relevantes que o resultado final. Assim sendo, o papel do professor é o de:

De acordo com Ferreira (2001), as releituras
deveriam conter entrelaçamentos, do período
cultural artístico com os dias de hoje. Deve-se ressaltar que no requisito sociocultural, os
alunos não têm dificuldades, cada um ao seu
modo pode fazer relações muito coerentes,
com nossa sociedade moderna, porém com
outro cenário e personagens.

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,
Os alunos deixaram fluir seu pensamento, ex- 1998, p. 118).
pressando que a imagem pode passar agonia,
desespero, dor e tristeza. Isso tudo sem saber,
qual é o contexto da obra.
Para tanto, deve ser desconsiderada perspectivas e exigências por grandes produções
artísticas, e ponderar a importância de “deRessaltando a análise de Domingues (1997), senvolver a capacidade de formular hipóteses,
percebemos que essas atividades proporcio- julgar, justificar e contextualizar julgamentos
nam aos alunos compreensão, quanto à fina- diferentes acerca de imagens e de Arte” (BARlidade da arte na escola e sobretudo a busca BOSA, 1991, p.64).
de conhecimentos, realmente significativos por
meio da Arte e das Artes Visuais.
A Arte deve propiciar que cada situação apresentada gere diálogo e discussões, permitindo
ao aluno expor o que pensa e interagir com o
Na Educação Infantil e Anos Iniciais do En- grupo, trocando informações, ideias e socialisino Fundamental, o uso do ensino de Arte se zando, além de ser instigado a refletir e raciocifaz de maneira imaginativa, envolvente e esti- nar sobre manifestações simples e complexas.
muladora, buscando instigar a criatividade e a
capacidade de criar e inventar das crianças.
Sempre respeitando a idade e o nível de deDe acordo com os Parâmetros Curriculares Na- senvolvimento do aluno, o professor deve buscionais in. Brasil (1997):
car dar significação e conjunção de forma única e pessoal ao conteúdo exposto, permitindo
O conhecimento da arte abre perspectivas que isso seja debatido e que todos tenham dipara que o aluno tenha uma compreensão do reito e oportunidade de opinar e defender suas
mundo na qual a dimensão poética esteja pre- convicções, ponderando a igualdade entre tosente: a arte ensina que é possível transformar dos.
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Segundo Freinet, “a livre expressão facilita a
Segundo Freire (1996):
criatividade da criança, no desenho, na música, no teatro, extensões naturais da atividade
infantil, progressivamente responsável por seus
A curiosidade como inquietação indagadocomportamentos afetivos, intelectuais e cultu- ra, como inclinação ao desvelamento de algo,
rais“ (apud SAMPAIO, 1994, p. 30).
como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere e alerta faz parte integrante do
A partir dessa análise, o professor pode tam- fenômeno vital. Não haveria criatividade sem
bém se auto avaliar, observando e levantando a curiosidade que nos move e que nos põe pasuposições, buscando melhorar e proporcionar cientemente impacientes diante do mundo que
aos alunos um melhor aprendizado, além da não fizemos, acrescentando a ele algo que fasatisfação pelo que faz. Nas palavras de Zaba- zemos (FREIRE, 1996, p. 18).
la (1998), o planejamento é:

Um conhecimento e uma reflexão sobre os
possíveis modelos, uma análise e uma avaliação das normas, uma apropriação e elaboração do conteúdo, que implica a análise dos
fatores positivos e negativos, uma tomada de
posição, um envolvimento afetivo e uma revisão e avaliação da própria atuação (ZABALA,
1998, p. 48).

Fusari (2008, p.47) também reafirma a importância do planejamento ao dizer que “nada
substitui a tarefa de preparação da aula em
si”. O planejamento, segundo a autora, é uma
competência teórica do professor que busca
meios de adequação pelos quais a sua turma
terá mais facilidade e interesse pelo assunto,
pensando também nas formas mais compatíveis de assimilação e apreensão dos contextos
visualizados.
As aulas de Arte para a Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental devem
partir da soma da ludicidade com a instigação
do interesse do aluno pelo conteúdo apresentado.

As ideias devem ser colocadas e a partir disso, deixar o educando exprimir o que sente e
consequentemente causar uma movimentação
na mente, considerando a possibilidade de
participação e as particularidades de cada indivíduo. Freire (1996), neste mesmo sentido, já
relatava:

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 explicitar 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).

No planejamento das aulas de Arte, o professor precisa levar em conta os quatro segmentos da arte, já citados anteriormente (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), considerando
que todos são de grande importância e que
com suas peculiaridades conseguem promover a expressão e a autonomia dos alunos.
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E, no caso, da Educação Infantil, Martins, Picosque e Guerra (1998) afirmam 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).

Nas Artes Visuais, é importante salientar que
os objetivos principais são aguçar a imaginação, o conhecimento e a sensibilidade das
crianças, por meio de obras de artistas conceituados e pelos desenhos e pinturas criados na
escola. Isso os incentiva a serem mais criativos
e posicionados, sabendo opinar e reconhecer
os seus lugares no mundo.

Segundo Moreno (2007):

Conforme podemos verificar, o ensino de
Arte, com seus segmentos, possibilita o desenvolvimento de diferentes aptidões necessárias
à vida do ser humano. É neste sentido que reiteramos a importância de a escola servir como
base artística e dispor aos alunos aulas de Arte
pautadas nas propostas curriculares dos documentos nacionais, dispondo de um ambiente
propício às práticas artísticas.

Assim, considerando que a vida escolar é um
dos fatores mais influentes para a evolução da
criticidade nos alunos e que o conhecimento
adquirido na escola reflete significativamente
nos cidadãos e na sociedade, a Arte, com todas as contribuições advindas das finalidades
de seus segmentos, já discutidos anteriormente, não pode passar despercebida do contexto
do ensino e da educação.

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, 2007, p.44).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Também entenderam a dimensão que pode alcançar as produções artísticas. Muitos paradigmas são quebrados, bem como o conceito de que arte é só para desenhar ou relaxá-los das
outras disciplinas.
Assim, uma das intenções desse trabalho é romper com o olhar cristalizado pré-estabelecido
culturalmente e ir além da leitura de imagens. Muitos paradigmas são quebrados, bem como o
conceito de que arte é só para desenhar ou relaxá-los das outras disciplinas.
A Arte tem por objetivo promover uma educação humanizadora e transformadora, construindo
formadores de opinião, se trabalhada e atribuída corretamente a cada faixa etária com atividades
e exercícios expressivos e estimulantes.
É necessário fortalecer o movimento da autonomia da Arte, pois somente a Arte insubmissa
ao controle uniformizador e ao império da mercadoria pode ativar o exercício da transformação
da sociedade.
Para serem coerentes com a arte que ambiciona ser livre, os parâmetros e diretrizes para o
ensino de Arte não podem pactuar com nenhuma forma de dominação social, seja a exclusão
social do trabalho, seja da censura da própria Arte.
Refletimos, ainda, que o ensino de Arte levanta questões como: a formação do professor para
que incorpore essa dimensão em trabalhos interdisciplinares.
Esta definição de políticas públicas educacionais que garantam essa formação e os recursos
necessários para efetivação dos projetos; a mudança da cultura escolar para que a dimensão do
imaginário, do sensível, do encantamento, da criatividade, assim como da presença do artista na
escola, em práticas complementares com o professor, sejam entendidas, dialogadas, refletidas
e incorporadas no gesto pedagógico.
No processo criativo, a Arte contribui para a humanização e a educação do homem. Ao ser
desenvolvida como fruto da criação e do trabalho humano, histórica e socialmente datado, ela
possuirá todas as peculiaridades e probabilidades próprias à vida humana em sociedade.
A arte é consequência de um processo aberto de concepção, expressão e produção totalmente humana. Ademais, nota-se que a educação em Arte, mesmo inserida há tempos nos
currículos escolares, ainda não é trabalhada de maneira apropriada, tanto
por se ponderar que é uma ocasião para recreação, quanto pela própria
preparação dos professores.
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FORMAÇÃO, PRÁTICA E PROFISSÃO
DOCENTE

RESUMO: Por um longo período prevaleceu no âmbito das Instituições de Ensino que para
se capacitar um bom professor neste nível, necessário seria dispor de comunicação fluente
e vasto conhecimentos relacionados à disciplina que pretendesse lecionar.   A justificativa
dessa afirmação fundamenta-se no fato de o corpo discente das escolas serem constituído
por adultos, diferentemente do corpo discente do ensino básico, constituído por crianças e
adolescentes. A metodologia utilizada para esta Pesquisa de caráter Bibliográfico Qualitativo
tem por finalidade fazer uma análise para ressignificar a prática docente. Existe a necessidade
de uma formação continuada com base nos cursos de formação de professores que devem
propiciar um espaço de trabalho, de reflexão e de orientação tendo presente as novas tecnologias de informação e comunicação na Educação, dentro de uma perspectiva de revalorizar
e ressignificar a atividade docente, considerando o papel do professor imprescindível no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Didática; Docência; Prática Docente; Formação.
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INTRODUÇÃO

A

profissão docente é permeada por inúmeras dificuldades encontradas no dia-a-dia da
sala de aula. Quando falamos em formação de professores nos referimos às Licenciaturas em que estudos na área demonstram que os Cursos, em sua maioria, são noturnos,
em finais de semana, ou até mesmo à distância, como foi ressaltado por Freitas em reportagem
à Revista Nova Escola (NOVA ESCOLA, 2007, Nº 16).
A Docência exige preparo, atenção e dedicação. Formação esta que muitas vezes deixa a desejar nos aspectos qualitativos, dificultando a preparação desses acadêmicos para o exercício
de sua profissão, ser professor, ser e estar em regência em sala de aula.
A formação dos professores é um assunto interessante e urge para o avanço no processo
ensino aprendizagem na qual depende, em grande parte, da atuação do professor. A formação
dos professores, seus desafios, seus dilemas são de suma importância quando nos propomos
discutir a prática docente.
A formação do professor é fator de extrema importância, visto que na sala de aula e as exigências dessa atividade em regência cotidiana. A prática pedagógica é o corpo de ação do professor, é ela que efetiva os objetivos do ensino e fundamenta a educação como direito do cidadão.
A nossa proposta é enfatizar e efetuar a pesquisa sobre o assunto proposto no referido trabalho, uma vez que precisamos ter a consciência do papel do professor e a importância da didática
em suas práticas pedagógicas, assim como ter a consciência de que os alunos nos dias atuais
são “críticos” e possuem uma visão “holística” de tudo que é apresentado em sala de aula, uma
vez, que somente na prática é que realmente tem-se condições de verificar e perceber que os
professores estão a cada momento sendo “avaliados e analisados” pelos alunos.
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A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO
DOCENTE

escolar tanto na Europa quanto na América.
Embora diversos entre si, esses movimentos
reconheciam a insuficiência da didática tradicional e aspiravam a uma educação que levasse mais em conta os aspectos psicológicos
envolvidos no processo de ensino. Costuma-se reunir essas tendências pedagógicas sob
o nome de Pedagogia da “Escola Nova” ou da
“Escola Ativa”.

O termo didática deriva do grego didaktiké,
que tem o significado de arte do ensinar. Seu
uso difundiu-se com o aparecimento da obra
de Jan Amos Comenius (1592–1670), Didactica Magna, ou Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos, publicada em 1657. Nos
dias atuais, nos deparamos com muitas definiA literatura referente a essas tendências
ções diferentes de didática, mas quase todas
apresentam-se como ciência, técnica ou arte é muito extensa e envolve obras de autores
como: Ovide Decroly (1871-1973), da França,
de ensinar.
Édouard Claparéde (1873-1940), da Suíça, de
Uma definição obtida em dicionário a vê se John Dewey (l859-l953), dos Estados Unidos.
como parte da Pedagogia que trata dos pre- Esses movimentos surgiram dentro de um conceitos científicos que orientam a atividade edu- texto histórico-social que teve como foco princativa de modo a torná-la mais eficiente (HOU- cipal o processo de industrialização, com a
AISS, 2001, p. 22). Com efeito, a Pedagogia é burguesia industrial firmando-se como classe
reconhecida tradicionalmente como a arte e a hegemônica e interessada, consequentemente,
na difusão de suas ideias liberais.
ciência de ensinar.

O movimento escolanovista surgiu como uma
nova forma de tratar os problemas da educação, procurando fornecer um conjunto de princípios tendentes a rever as formas tradicionais
de ensino. A Escola Nova pretendia ser um movimento de renovação pedagógica de cunho
fundamentalmente técnico, que buscava aplicar na prática educativa os conhecimentos derivados das ciências do comportamento. Com
efeito, a partir da segunda década do século
XX, a Didática passou a seguir os postulados
Até o final do século XIX, a Didática encontrou da Escola Nova.
seus fundamentos quase que exclusivamente
Como essa perspectiva afirmava a necessina Filosofia. Isso pode ser constatado não apenas nos trabalhos de Comenius, mas também dade de partir dos interesses espontâneos e
nos de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), naturais da criança, passou-se a valorizar os
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), princípios de atividades, liberdade e individualiJohann Friedrich Herbart (1777-1841) e de ou- zação. Abandonou-se a visão da criança como
tros pedagogos desse período. As obras des- um adulto em miniatura para centrar-se nela
ses autores, no entanto, mostraram-se bastante como um ser capaz de adaptar-se a cada uma
adiantadas em relação as concepções psicoló- das fases de sua evolução. Assim, do aluno
passivo ante os conhecimentos transmitidos
gicas dominantes em seu tempo.
pelo professor passou-se ao aluno que se auto
A partir do final do século XIX, a Didática educa ativamente num processo natural, suspassou a buscar fundamentos também nas tentado pelos interesses e ações concretas de
ciências, especialmente na Biologia e na Psi- seus colegas.
Para Masetto (1977, p. 32), Didática é “o estudo do processo de ensino-aprendizagem em
sala de aula e de seus resultados” e surge,
segundo Libâneo (1994), “enquanto os adultos começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e jovens por intermédio
da direção deliberada e planejada do ensino,
ao contrário das formas de intervenção mais
ou menos espontâneas de antes” (LIBÂNEO,
1994, p. 58).

cologia, graças às pesquisas de cunho experimental. No início do século XX, por sua vez,
surgiram numerosos movimentos de reforma
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A ideia básica da Escola Nova é a de que o
aluno aprende melhor por si próprio. A atenção
às diferenças individuais e a utilização de jogos
educativos passaram, portanto, a ter maior destaque. Dessa forma, a Didática da escola Nova
passou a considerar o aluno como sujeito da
aprendizagem. O que caberia ao professor seria colocar o aluno em situações em que fosse
mobilizada a sua atividade global, possibilitando a manifestação de suas atividades verbais,
escritas, plásticas ou de qualquer outro tipo. O
centro da atividade escolar não seria, portanto,
nem o professor nem a matéria, mas o aluno
ativo e investigador. Ao professor caberia sobretudo incentivar, orientar e organizar as situações
de aprendizagem, adequando-as às capacidades e às características individuais dos alunos
(OLIVEIRA, 2003).

A didática enfatiza a elaboração de planos de
ensino, a formulação de objetivos instrucionais,
a seleção de conteúdos, as técnicas de exposição e de condução de trabalhos em grupo e
a utilização de tecnologias a serviço da eficiência das atividades educativas.A didática passou a ser vista sobretudo como um conjunto
de estratégias para proporcionar o alcance dos
produtos educacionais, confundindo-se com a
Metodologia de Ensino. Seus propósitos eram,
pois, os de “fornecer subsídios metodológicos aos professores para ensinar bem, sem se
perguntar a serviço do que e de quem se ensina” (OLIVEIRA, 2003, p. 13).

Essa tendência acentuou-se com a adoção
das políticas de cunho desenvolvimentista pelo
governo militar que se instalou em 1964, que
tinha a formação de mão-de-obra como o refeNo Brasil, as ideias da Escola Nova tornaram- rencial central da educação.
-se conhecidas na década de 1920 e foram
muito prestigiadas após a Revolução de 1930,
APRENDIZAGEM E DOCÊNCIA
graças ao trabalho de educadores como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço
Uma das principais questões relacionadas
Filho. Estas ideias, no entanto, receberam mui- à atuação do professor universitário refere-se
tas críticas, especialmente dos educadores mais
à relação entre ensino e aprendizagem. Trataconservadores.
-se de um assunto bastante polêmico, apesar
A Escola Nova foi acusada de não exigir nada de alguns autores considerarem-no uma falsa
dos alunos, de abrir mão dos conteúdos tradi- questão. Para Abreu e Masetto (1986), uma
cionais e de acreditar ingenuamente em sua es- das mais importantes opções feitas pelo propontaneidade. Como as mudanças introduzidas fessor dá-se entre o ensino que ministra ao alupela Revolução de 1930 não foram suficientes no e a aprendizagem que este adquire.
para abalar significativamente o conservadoMuitos professores, ao se colocarem à frente
rismo das elites brasileiras, a Escola Nova não
conseguiu modificar de maneira significativa os de uma classe, tendem a se ver como especiamétodos didáticos utilizados nas escolas brasi- listas na disciplina que lecionam a um grupo de
leiras. Mas no meio acadêmico universitário, o alunos interessados em assistir a sua as aulas.
ensino da Didática continuou até a década de Dessa forma, as ações que desenvolvem em
1950 a privilegiar objetivos, temas e procedi- sala de aula podem ser expressas pelo verbo
mentos metodológicos de inspiração escolano- ensinar ou por correlatos, como: instruir, orienvista.
tar, apontar, guiar, dirigir, treinar, formar, e moldar, preparar, doutrinar e instrumentar. A ativiNo início da década de 1950 até o final da década de 1970, o ensino da Didática privilegiou dade desses professores, que, na maioria das
métodos e técnicas de ensino com vistas a ga- vezes, reproduz os processos pelos quais pasrantir a eficiência da aprendizagem dos alunos saram ao longo de sua formação, centraliza-se
e a defesa de sua neutralidade científica. O tec- em sua própria pessoa, em suas qualidades e
nicismo passou a assumir uma posição funda- habilidades. Assim, acabam por demonstrar
mental no discurso educacional e consequente- que fazem uma inequívoca opção pelo ensino.
mente no ensino da didática (OLIVEIRA, 2003).
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Esses professores percebem-se como especialista em determinada área do conhecimento
e cuidam para que seu conteúdo seja conhecido pelos alunos. A sua arte é a arte da exposição (LEGRAND, 1976, p. 63). Seus alunos, por sua vez, recebem a informação, que
é transmitida coletivamente. Demonstram a
receptividade e a assimilação correta por meio
de “deveres”, “tarefas” ou “provas individuais”.
Suas preocupações básicas podem ser expressas por indagações como: “Que programa
devo seguir?” “Que critério deverei utilizar para
aprovar ou reprovar os alunos?”

“Quais as expectativas dos alunos?” “Em que
medida determinada aprendizado poderá ser
significativo para eles?” “Quais as estratégias
mais adequadas para facilitar seu aprendizado?”

Consciente ou inconscientemente, os professores tendem a enfatizar um ou outro polo, o
que faz com que sua atuação se diversifique
significativamente. Em apoio à postura que
enfatiza o ensino, costuma-se lembrar que o
magistério é uma vocação, que a missão do
professor é a de ensinar, que para isso é que
ele se preparou e que, à medida que seja um
Mas há professores que veem os alunos especialista na matéria e que domine por meio
como os principais agentes do processo edu- da metodologia de ensino, o que é repassado
cativos. Preocupam-se em identificar suas ap- aos alunos.
tidões, necessidade e interesses com vistas a
auxiliá-los na coleta das informações de que
A ênfase na aprendizagem, a despeito de
necessitam no desenvolvimento de novas habi- seus inegáveis méritos humanistas e do emlidades, na modificação de atitudes e compor- basamento nas modernas teorias e pesquisas
tamentos e na busca de novo significado nas educacionais, também tem gerado equívocos.
pessoas, nas coisas e nos fatos suas ativida- Há professores que exageram o peso a ser
des estão centradas na figura do aluno, sem atribuído às qualidades pessoais de amizade,
suas aptidões, capacidades, expectativas, inte- carinho, compreensão, amor, tolerância e abresses, possibilidades, oportunidades e condi- negação e simplesmente incluem a tarefa de
ções para aprender.
ensinar de suas cogitações funcionais. Alicerçados no princípio de que “ninguém ensina
Atuam, portanto, como facilitadores da apren- ninguém”, atribuído a Rogers, muitos profesdizagem, segundo a linguagem utilizada por sores simplesmente se eximem da obrigação
Carl Rogers (1902-1987). Os educadores pro- de ensinar. Na verdade, o que passam a fazer
gressistas, preocupados com uma educação nada mais é que, mediante o argumento da aupara a mudança, constituem os exemplos mais toridade, dissimular sua competência técnica.
claros de adoção desta postura. Seus alunos Além disso, à medida que esses professores
são incentivados a expressar suas próprias desprezam a tarefa de ensinar, “entram no jogo
ideias, a investigar com independência e a pro- das classes dominantes, pois a esta interessa
curar os meios para o seu desenvolvimento in- um professor bem-comportado, um missionário
dividual e social.
de um apostolado, um abnegado; tudo, menos
um profissional que tem como função principal
À medida que a ênfase é colocada na apren- o ensino” (ALMEIDA, 1986. p. 78).
dizagem, o papel predominante do professor
deixa de ser o de ensinar, e passa a ser o de
Para muitos professores universitários, essa
ajudar o aluno a aprender. Neste contexto, polêmica não existe. Boa parte desses proeducar deixa de ser a arte de introduzir ideia fessores aprendeu seu ofício como os antigos
na cabeça das pessoas, mas de fazer brotar aprendiam: fazendo. Os professores univerideias (WERNER; BOWER, 1984, p. 1-15). As sitários não recebem preparação pedagógipreocupações básicas desses professores por ca específica e menos ao longo da sua vida
sua vez, são expressas em indagações como; profissional raramente têm a oportunidade de
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participar em cursos, seminários ou reuniões
DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE
sobre os métodos de ensino e avaliação da
aprendizagem. A pedagogia fica, portanto, ao
A didática é a “arte de ensinar” (GIL, 2010, p.
2).
Ele segue citando Comenius, que afirmava
sabor dos dotes naturais de cada professor.
que didática é a “arte de ensinar tudo a todos”
O que de fato ocorre é que a grande maioria e Masetto (1997), afirma que didática “é o estudo do processo de ensino-aprendizagem em
dos professores universitários ainda vê o ensala de aula e de seus resultados”.
sino especialmente como transmissão de conhecimento mediante aulas expositivas. Muitos
A Instituição de Ensino moderna, adequada
estão certamente atentos às inovações peda- deve corresponder às necessidades atuais e
gógicas, sobretudo no referente à tecnologia possuir professores com perfil científico mematerial de ensino, mas muitos outros mantêm todológico que atendam as competências necessárias: capacidade de planejar, executar e
uma atitude conservadora.
avaliar didaticamente:
Isto não significa que os professores negligenciam a qualidade do ensino, mas que, de
modo geral, não têm incentivos para desenvolver a sua capacidade pedagógica que, muitas
vezes, não dispõe de informação complementar necessária para a solução de problemas,
estruturando racionalmente os conhecimentos,
entrelaçando o que lhe é transmitido com o
que ele próprio procura.
O ensino passa a ser mais do que a transmissão de conhecimento. Passa a exigir o fornecimento de métodos e de ferramentas para o desempenho desse papel ativo. Dessa forma, a
atenção principal na ação educativa transfere-se, em grande parte, do ensino para a aprendizagem. O professor, mais do que transmissor
de conhecimento, é um facilitador da aprendizagem.Embora a polêmica persista, não é difícil constatar que o ensino se torna muito mais
eficaz quando os alunos de fato participam. As
aulas tornam-se muito mais vivas e interessantes quando são entrecortadas com perguntas
feitas aos alunos. Elas conduzem a rumos diferentes, conforme as respostas dos alunos.
Uma resposta suscita uma informação adicional que suscita outra pergunta e, consequentemente, outra resposta, assim, as aulas passam
geralmente a requerer revisão, que é feita coloquialmente com a participação dos alunos.

A didática é uma disciplina que estuda o processo de
ensino no seu conjunto, no qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se relacionam entre si de modo a criar as condições e os modos
de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa.
Ela ajuda o professor na direção e orientação das tarefas do ensino e da aprendizagem, fornecendo-lhe segurança profissional (LIBÂNEO, 2002, p. 5).

O professor deve ser um conhecedor da disciplina que aplica; uma pessoa versátil e abrangente no campo do saber, permanentemente
aberto para a investigação e atualização de conhecimento. Precisa enxergar o que acontece
em sala de aula, como os alunos apreendem o
que está sendo ensinado, organizando espaço
e tempo, estratégias de intervenção são mais
oportunas no âmbito do ensino-aprendizagem:
Por isso, é preciso limitar-se ao fato de que os professores saibam razoavelmente mais que seus alunos,
que não descubram o saber a ser ensinado na véspera
de sua aula e que o dominem suficientemente para não
se sentirem em dificuldade ante o menor problema imprevisto [...]. Quanto mais avançamos rumo a didáticas
sofisticadas, pedagogias diferenciadas e construtivistas, mas esperamos que o professor tenha domínio dos
conteúdos que lhe permita não só planejar e ministrar
cursos, mas também partir das perguntas dos alunos,
de seus projetos e intervir na regulação de situações
de ensino-aprendizagem que podem ser muito menos
planejadas que uma sucessão de lições [...]. Em suma,
a aparente evidência de que “deve saber o que ensina”
abrange uma grande diversidade de representações
quanto à extensão dos saberes a dominar, à natureza
desse domínio, com relação ao saber que ele envolve
e aos seus vínculos com a transposição didática (PERRENOUD, 2001, pp. 16-17).
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No ensino e aprendizagem está implícito a
inter relação professor e aluno e a presença da
didática servindo de interface:
Em que consiste o processo de ensino e aprendizagem? O princípio básico que define esse processo é
o seguinte: o núcleo da atividade docente é a relação
ativa do aluno com a matéria de estudo, sob a direção
do professor. O processo de ensino consiste de uma
combinação adequada entre o papel de direção do professor e a atividade independente, autônoma e criativa
do aluno (LIBÂNEO, 2002, p. 6).

Para Perrenoud (2001):
Ensinar é fazer parte de um sistema e trabalhar em
diversos níveis. Durante muito tempo, a cultura individualista dos professores incitou-os a considerar que
seu ambiente começava na porta de sua sala de aula.
Todavia, a complexidade atual obriga a tratá-los como
membros de um grupo com um papel coletivo e a questionar seus hábitos e suas competências no espaço da
equipe, do estabelecimento de ensino e da coletividade
local, bem como no espaço propriamente pedagógico
e didático (PERRENOUD, 2001, p. 57).

A celebração deste processo somente ocorrerá com a presença da didática. Mais uma vez
vê-se a sua importância: “[...] Muitos professores universitários exercem duas atividades:
a de profissional de determinada área e a de
docente, com predominância da primeira. Por
essa razão tendem a conferir menos atenção
às questões de natureza didática [...]” (GIL,
2010, p. 5).

O professor não é apenas um entendedor,
perito de certa disciplina, mas um indivíduo inventivo, que evolui (pelo menos deveria) com a
análise de cada momento educacional e com
a sua prática didática, pois as atividades didático-pedagógicas são essenciais para o desempenho adequado das suas tarefas. Sendo
assim, o professor universitário deverá ser capaz de:
• Conhecer, compreender e analisar os processos educativos e suas mudanças;
• Conhecer, compreender e relacionar as
teorias educativas com a contemporaneidade e seus elementos;

• Conhecer as teorias educativas contemporâneas de acordo com as imagens temporais que assumem os moldes pedagógicos;
• Determinar as relações que existem no
processo de ensino e aprendizagem;
• Compreender e valorizar o sentido do conhecimento, da universidade, dos alunos
e de si mesmo como pessoa e docente;
• Contribuir com a pauta epistemológica da
universidade.
Distancia-se do perfil de hoje o professor apenas
preocupado com os fundamentos e os conteúdos da
disciplina que leciona. Conhecê-los, evidentemente, é
importantíssimo, mas compreender a maneira como a
mente opera o conhecimento e assimila-o é primordial
(ANTUNES, 2002, p. 15).

A didática deve existir como instrumento catalisador deste processo:
A tarefa da didática é a de compreender o funcionamento do ensino em situação, suas funções sociais,
suas implicações estruturais; realizar uma ação auto
reflexiva como componente do fenômeno que estuda,
porque é parte integrante da trama de ensinar [...]; por
em relação e diálogo com outros campos de conhecimentos construídos e em construção, numa perspectiva multi e interdisciplinar [...]; proceder a constantes
balanços críticos do conhecimento produzido no seu
campo (as técnicas, os métodos, as teorias), para dele
se apropriar, e criar novos diante das novas necessidades que as situações de ensinar produzem (PIMENTA &
ANASTASIOU, 2010, p. 49).

É entendido que a didática é um dos campos da pedagogia. Seu papel não é apenas
metodológico; também é investigativo, visa estabelecer e fundamentar o ensino e a aprendizagem com fins de colaborar com a própria
natureza da educação que é a formação total
do indivíduo:
A didática diz, pois, das finalidades do ensinar dos
pontos de vista político-ideológicos (conhecimento e
formação das sociedades), éticos (conhecimento e formação humana), psicopedagógicos (das relações entre
conhecimento e desenvolvimento) e os propriamente
didáticos (organização dos sistemas de ensino, de formação..., modos de ensinar..., da construção de conhecimentos), (PIMENTA & ANASTASIOU, 2010, p. 67).
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Portanto, “didática constrói o ensino e a
aprendizagem; e vice-versa”: Os professores
universitários quando indagados sobre o conceito de didática dizem [...] com base em suas
experiências que ter didática é saber ensinar
e muitos professores sabem a matéria, mas
não sabem ensinar (PIMENTA & ANASTASIOU,
2010, p. 82).

As teorias e as práticas devem ter relações
diretas durante a formação do professor, as
quais são aprendidas durante o curso de formação de professores e nas práticas cotidianas ligadas a função do educar. Contudo, um
dilema se apresenta quando o profissional da
educação inicia suas funções: uma crise de
identidade. Essa crise fica evidente em suas
práticas desenvolvidas no interior da sala de
Na época em que vivemos, em que a criativi- aula.
dade e inovação científica em todos os ramos
da ciência são cruciais para o desenvolvimento
Para que o Professor seja reconhecido como
do indivíduo e da sociedade, deve-se buscar o grande agente do processo educacional é
uma educação de qualidade sob a égide de necessário investir nele, pois todos os aspecuma didática empolgante, contagiante e que tos materiais oferecidos por qualquer instituiatenda o papel do ensino, da aprendizagem.
ção não se compara a importância do papel
do Professor. Dessa forma, a qualidade de sua
formação é essencial para a transformação da
PRÁTICA DOCENTE E QUALIDADE
educação e do ensino:
Segundo Machado (1999), o que uma pesO professor é o grande agente do processo educasoa faz, sem dúvida, expressa o que ela é. O
cional. A alma de qualquer instituição de ensino é o
professor, quando atua, expressa sua condiprofessor. Por mais que se invista em equipamentos,
ção humana, por mais que a este possa ser de futebol – sem negar a importância de todo esse
concebida sua ação como algo predominan- instrumental –, tudo isso não se configura mais do que
temente técnico. É claro que essa ação se dá aspectos materiais se comparado ao papel e à imporem interação com outros seres humanos que tância do professor (CHALITA, 2004, p. 161).
se influenciam mutuamente, sendo a ação, na
Diante dessa constatação cabe questionar a
realidade, a expressão de um sujeito dotado
de uma cultura subjetiva. O social não anula as formação profissional da educação, ao mesmo
singularidades e não é possível considerar a tempo em para evocar a luta pela valorização
ação educativa entre pessoas sem contemplar docente. Com relação à formação docente a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu
os sujeitos individualmente.
artigo 62, faz saber que:
A formação de educadores é um assunto discutido e
pensado por diversos profissionais da área da educação, ocupando um espaço de destaque nos questionamentos político educacionais:

A formação de professores é uma temática
que, cada vez mais, ocupa um papel de destaque nas discussões político-educacionais, seja
nas políticas públicas, seja nas corporações
profissionais do magistério. Quase sempre vinculada à questão da melhoria da qualidade do
ensino, apresenta-se como um dos importantes
pilares das propostas de inovação curricular situando-se numa perspectiva transformadora da
educação e do ensino (MACHADO, 1999, p.
95).

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 nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante a formação docente tendo como fundamentos:
Porém, a garantia da formação para os docentes, nem sempre significa garantia de qualidade na educação. Diante disso, deve se aten466
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tar para a qualidade dos Cursos de Pedagogia,
os quais são os responsáveis pela formação
do docente da primeira fase do Ensino Fundamental.

pode e deve, como ator social, buscar melhorias à sua capacitação, mas o processo formativo muitas vezes o doméstica afastando-o
da pesquisa e da criatividade lhe ensinando
o “construtivismo” de Piaget, Freire, Ferreiro e
Para Demo (2004), o Curso de Pedagogia, tantos outros, como prática de uma hipocrisia
referência da educação, poderia ser concebido sem fim. Demo (2004) explicita com clareza
como um laboratório pedagógico que desen- essa situação:
volvesse a arte do aprender a pensar, do saber
Concretamente falando, o professor é vítima de um
pensar e do olhar reflexivo sobre a prática doprocesso de treinamento que o estigmatiza como recente:
A primeira providência está na revisão absolutamente
radical do que é hoje Pedagogia, na direção do aprender a aprender, exterminando-se a exclusividade didática “ensino/aprendizagem”, nela e em todos os outros
cursos. Trata-se de recuperar e de institucionalizar a
pesquisa como inspiração fundamental da vida acadêmica, inclusive da educação como um todo. Isso supõe
que a mudança deve começar nas faculdades de educação (pedagogia), para dar o exemplo adequado de
excelência e produtividade, ligação fecunda entre teoria
e prática, compromisso com a humanização competente da modernidade. A faculdade de pedagogia deve
construir, concretamente, o que é aprender a aprender,
saber pensar, propedêutica básica, avaliação permanente do desempenho dos professores e alunos. Deve
ser a usina teórica e prática do processo inovador pela
via do conhecimento construído (DEMO, 2004, p. 117).

passador copiado. Destituído de propedêutica básica,
afastado da pesquisa, alheio à inovação pelo conhecimento, não sabe mais que “dar aula”, entendendo por
dar aula o repasse da cópia da cópia. Com certeza, há
nisso uma forma de cultivar a ignorância, que coíbe a
cidadania ou a faz de segunda classe (DEMO, 2004,
p. 55).

O docente deve buscar a qualidade constante em sua formação, não se tornando um mero
repassador de conhecimentos. A atualização
do profissional da educação amplia sua condição de orientar e direcionar aprendizagens,
que envolvem conhecimentos específicos e visão de mundo, ou seja, formação integral do
educando. É preciso ressaltar a importância da
pesquisa como algo que norteará a vida acadêmica de futuros profissionais da educação
É de suma importância que as faculdades para posteriormente fazerem a diferença na
que lidam com os cursos de licenciaturas, al- sala de aula.
mejam uma formação, voltada ao aprender
a aprender, do saber pensar e consequenteEm se tratando de qualidade total da edumente do saber fazer. Portanto, a qualidade da cação o docente tem que ser bem formado e
educação reflete diretamente na forma como bem remunerado, uma vez que “[...] a valorizao profissional percebe e executa seu trabalho. ção do professor representa a estratégia principal da educação qualitativa” (DEMO, 2000,
p. 56). Remuneração é algo que deve estar
sempre na pauta do dia, embora não refletiremos essa questão, o docente deve ser o centro
como já mencionamos anteriormente, deve ser
valorizado e a valorização do docente começa
por uma boa formação, o salário, ou seja, uma
Com relação à educação há muita expecta- boa remuneração é consequência.
tiva, acredita-se que compete ao docente corresponder, mas vale lembrar que a maior parte
dos docentes da educação não estão sendo
ou não foram preparados para esse tipo de
postura. Não queremos afirmar que o docente
é vítima de sua própria formação, visto que ele
Sobre isso há perfis diferenciados de docentes da educação a saber: “o que você está fazendo? Dando aula! E você faz o mesmo? Não!
Construir um país, formou uma geração (RONCA; TERZI, 2001, p. 73).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interdependência deve existir entre didática e metodologia e seus benefícios para o processo
de ensino e aprendizagem para uma educação de qualidade a fim de atender as demandas da
sociedade, destacando as mudanças que estão ocorrendo quanto à importância da didática.
Assim, a didática, ao cumprir o seu papel de “arte de ensinar” legitima a presença docente no
cenário educacional.
Este trabalho, apoiando-se em pesquisa bibliográfica, procurou deixar claro que o principal
desafio docente e da Instituição de Ensino nos dias atuais não é a falta de conhecimento, mas,
sim, como trabalhar o conhecimento positivamente para o crescimento do ser humano e da sociedade. A didática, vista como ciência e a arte de ensinar, aplicada com padrões metodológicos
contextualizados e eficientes, construirá por meio da difusão do conhecimento existente, seres
humanos realmente inteligentes, integralizados e socialmente bem definidos.
A didática quando conhecida e aplicada efetivamente, torna-se veículo de validação da necessidade do corpo docente como elemento facilitador do processo de ensino e aprendizagem, e
da universidade como instituição detentora e divulgadora de conhecimentos. Sob uma perspectiva educacional considerou-se uma visão docente inovadora necessária aos novos tempos e
apresentou-se um tipo de mentalidade que deve existir na prática docente. Esta visão é transformadora, pois trabalha para criar uma mente globalizada em um mundo globalizado; busca constantemente o desenvolvimento pessoal e institucional; aguça a dúvida e combate a conformação
com a mediocridade; planta a cooperação e desestimula a concorrência egoísta; impulsiona e
fortalece a educação; desperta e alimenta uma mente que aprende e apreende criativamente.
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O TRABALHO MUSICAL NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Por se tratar de uma linguagem universal, com muitos dialetos, que variam de cultura
para cultura, a música envolve a maneira de tocar, cantar, organizar os sons e definir as notas
básicas em seus intervalos. Pode-se dizer que a música, por estar tão estreitamente vinculada
às emoções e ao mundo pré-verbal, constitui uma linguagem privilegiada, por meio da qual os
seres humanos se comunicam. Por meio da musicalidade procurou-se demonstrar que o som,
ritmo e melodia são elementos básicos, essenciais da música e que podem na plenitude da
expressão musical, facilitar o aprendizado das crianças e reforçar a sensibilidade, provocando
nelas reações de cordialidade e entusiasmos, prender sua atenção e estimular sua vontade.
Apresentou ainda a influência dos jogos, brincadeiras e ludicidade para o bom desenvolvimento infantil. Acredita-se que na educação a música, além de ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento da criança, é um meio de o educador poder conhecer e compreender melhor a sua criança e ajudá-la no seu percurso de desenvolvimento e aprendizagem.

Palavras-chave: Educação Infantil; Música; Lúdico; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

T

raduzindo-se como uma linguagem em formas sonoras, a música é capaz de expressar
e comunicar sensações com sentimentos e pensamentos. Tal vivência possibilita o desenvolvimento criativo do pensamento auxiliando nos problemas de aprendizagem.

Acredita-se que como um dos diferentes recursos contribuintes ao desenvolvimento cognitivo
e emocional da pessoa humana a música merece uma atenção especial, pois, por meio dela a
criança tem oportunidades de criar e vivenciar experiências musicais ampliando sua forma de
expressão e entendimento do mundo em que vive.
Questiona-se se durante o desenvolvimento infantil a música se restringe apenas a momentos
de recreação e festas comemorativas? Há o reconhecimento da música como uma linguagem
integrante da formação da criança? O ensinar música seria o mesmo que descobrir o mundo dos
sons por meio de ritmos, melodias e harmonias?
Objetivou-se deter a música como um dos meios de estimulação à criança em sua aprendizagem e, com isso, acredita-se que a música seja importante para o seu desenvolvimento. Buscou-se investigar a importância da música no desenvolvimento da criança no intuito de propor um
estudo que busca melhorar a qualidade do ensino e desenvolvimento da mesma.
Pode-se dizer que se tratando de uma arte que pode atingir de forma integral o ser humano, a
música de uma forma ou de outra produz um efeito que pode ser mental ou corporal, se trabalhada de forma criativa resultando em respostas positivas na aprendizagem das crianças.
A música é um elemento indispensável na educação infantil e pode ser abordada de várias maneiras, pois, permite o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral da criança promovendo a aprendizagem de conceitos e a aproximação entre crianças e delas com os adultos.
O trabalho com música proposto neste artigo fundamenta-se em revisões bibliográficas, de
modo a proporcionar à criança, a possibilidade de vivenciar e refletir sobre as questões musicais, num exercício sensível expressivo que ofereça contribuição para o desenvolvimento de
habilidades, de formulação de hipóteses e de elaboração de conceitos.
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O TRABALHO COM MÚSICA E O
CONCEITO DE MUSICALIZAÇÃO
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) o trabalho com música não
é apenas uma alternativa diferenciada e interessante. Na verdade, as ideias modernas de
pedagogia consideram o contato com essa linguagem universal, essencial para um projeto
de educação (BRASIL, 1997, p. 145).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento editado pelo ministério da educação,
dedica um capítulo sobre essa área, que já foi
uma das principais disciplinas na antiga Grécia, a idade média:
Aprender música significa empregar experiência que envolva a vivência, a percepção e
a reflexão, encaminhando-os para níveis cada
vez mais elaborados. A linguagem musical é
excelente para o desenvolvimento da expressão, da autoestima e autoconhecimento, além
de poderoso meio de integração social (BRASIL, 1997, p. 146).

- Produção: refere-se à percepção tanto dos
sons e silêncio quanto das estruturas e organizações musicais, buscando desenvolver, por
meio do prazer da escuta, a capacidade de observação, análise e reconhecimento.
- Reflexão: ligadas as questões referentes à
organização, criação, produtos e produtores
musicais.
Musicalização em termos específicos é tornar um indivíduo sensível e perceptível ao fenômeno sonoro promovendo nele, ao mesmo
tempo respostas de índole musical. Em termos
práticos, é a pré-escola da música, é a música
agindo pela música.
Com a reunião e o desenvolvimento dos métodos é que se busca atender a vivência das
crianças, musicalmente, por meio de sua participação criadora. Pelo aproveitamento desse
dom é que se consegue ingressar-lhos não só
na atividade musical e na forma de expressão,
mas também na aprendizagem musical de
aquisição de conhecimento básico.

Efetua-se dessa forma, a musicalização por
meio da atividade intuitiva, que cria um estado
mental intelectual favorável à aquisição dos conhecimentos musicais. O desenvolvimento da
musicalidade nas crianças deve estar em conformidade com sua vivência musical e com os
Conforme o Referencial Curricular para a métodos utilizados.
Educação Infantil (RCNEI), o trabalho com múA musicalização na escola deverá se realizar
sica compreende-se como linguagem e forma
de conhecimento. Presente no cotidiano de no direcionamento desses interesses para o
modo intenso, no rádio, na TV, em gravações desenvolvimento de outros aspectos ligados à
criança como a criatividade, coordenação moetc. (BRASIL, 1998).
tora, lateralidade, lógica e estética.
O trabalho com música deve ser considerado como um meio de expressão e forma de
conhecimento acessível aos bebês e crianças,
inclusive aquelas que apresentam necessidades especiais (BRASIL, 1998, p. 49).

Por meio de brincadeiras e manifestações
espontâneas ou pela intervenção do educador
ou familiares, além de outras situações de convivência social ou linguagem musical, tem estrutura ou característica próprias devendo ser
considerada como:

A musicalização além de transformar as crianças em indivíduos que usam os sons musicais,
faz e cria música e, finalmente, se expandem
por meio da música. Ainda auxiliam no desenvolvimento e na socialização das crianças.
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Conforme Lino (2008, p. 33), para compreender a música nas culturas da infância, CamDe acordo com o Referencial Curricular pbell (1998) aproxima-se de etnomusicólogos,
(1998, p. 45) “a música está presente em to- sociólogos e folcloristas, unindo estudos até
das as culturas, nas mais diversas situações: então isolados:
festas e comemorações, rituais religiosos, maAs crianças aprendem a utilizar os recursos
nifestações cívicas, políticas”:
expressivos de sua cultura, falando alto quanNum momento histórico em que se discute a do querem chamar atenção, falando baixo para
obrigatoriedade do ensino de música na esco- contar um segredo ou utilizando adequadala básica, os estudos que tenham como foco mente o tom de voz para mostrar seriedade ou
investigativo as relações articuladas entre mú- brincadeira. As crianças são muito receptivas a
sica, infância e educação parecem tomar lugar esses sons, decifrando e criando significados
de destaque nos debates contemporâneos. No (MAFFIOLETTI apud CRAIDY e KAERCHER,
entanto, um pequeno panorama da pesquisa 2011, p. 127).
existente na área demonstra que os trabalhos
A realização musical implica tanto em gesto
empreendidos nessa temática ainda estão apenas relacionados à psicologia do desenvolvi- como em movimento dos diferentes sons que
mento (BEYER, 2005; ILARI, 2006; MAFFIO- percebe. “Os movimentos de flexão, balanceio,
torção, estiramento etc., estabelecem relações
LETTI, 2005 apud LINO, 2008, p. 32).
diretas com os diferentes gestos sonoros”
Campbell (1998) e Hortélio (1982) citados (BRASIL, 1998, p. 61):
por Lino (2008, p. 32) afirmam que conhecer
As crianças também precisam de silêncio
a música das crianças, colhendo informações
precisas sobre o papel dessa experiência em para povoá-lo com seus próprios sons. Além
suas vidas, ou melhor, escutando sensivelmen- dos sons da natureza, existe um enorme reperte suas culturas, ainda tem ocupado uma pe- tório de sons aprendidos por meio da televisão, que estão incorporados nas ações e nos
quena parcela desse campo investigativo.
brinquedos infantis (MAFIOLETTI, 2011 apud
Já Brito (2005, p. 9) diz que o universo vibra CRAIDY e KAERCHER, 2011, p. 127).
em diferentes frequências, amplitudes, duraPara Feliciano (2012, p. 17) citando o Reções, timbres e densidades, que o ser humano
percebe e identifica, conferindo-lhes sentidos e ferencial Curricular “a música é a linguagem
que se traduz em formas sonoras capazes de
significados:
expressar e comunicar sensações, sentimenPerceber gestos e movimentos sob a forma tos e pensamentos, por meio da organização
de vibrações sonoras é parte de nossa integra- e relacionamento expressivo entre o som e o
ção com o mundo em que vivemos, ouvindo silêncio” (BRASIL, 1998, p. 45).
o barulho do mar, o vento soprando, as folhas
Os mundos musicais da infância são muito
balançando e assim, entendemos por silêncio
a ausência de som, mas, na verdade, a ele cor- ricos, um verdadeiro conglomerado de estilos
respondem os sons que já não podemos ouvir, e influências plurais que contemplam várias reisto é, as vibrações que nosso ouvido não per- alidades sonoras sucessivas, alternada ou pocebe como uma onda seja porque têm movi- lifonicamente. (CAMPBELL, 2005, p. 184). Por
mentos muito lentos ou muito rápidos (BRITO, isso, naturalmente, as crianças deslocam estilos, densidades, texturas e orquestrações para
2005, p. 17).
sublinhar que sua música é ampla, multivariada e definitivamente plural (LINO, 2008, p. 34):

A MÚSICA NA CULTURA INFANTIL
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O trabalho com a apreciação musical deverá
ABORDAGENS COGNITIVAS SOBRE A
apresentar obras que despertem o desejo de
MÚSICA
ouvir e interagir, pois para essas crianças ouvir
é também, movimentar-se, já que as crianças
No contexto da educação infantil, ao longo
percebem e expressam-se globalmente (BRA- de sua história, a música atende a vários objeSIL, 1998, p. 64).
tivos, desde suporte para atender a vários propósitos, como a formação de hábitos, atitudes
Escutar, sensivelmente, a música nas cultu- e comportamento a realização de comemoraras da infância requer que contemplemos o ções relativas ao calendário de eventos do ano
ponto de escuta das crianças em seu encon- letivo [...] (BRASIL, 1998, p. 47).
tro com o mundo, buscando uma aproximação
com a complexidade desse encontro. Mundo
No Referencial Curricular (1998) percebemos
que nunca está dado, sempre a tornar-se, por- que tais atividades reforçam o aspecto mecâque “o significado musical é construído cultu- nico e a imitação, deixando pouco ou nenhum
ralmente, em dadas condições contextuais, e espaço às atividades de criação ou às quesignorá-las implica na projeção de preconceitos tões ligadas à percepção ou conhecimento das
e distorções” (LINO, 2008, p. 35).
possibilidades e qualidades expressivas dos
sons.
A música, em sua diversidade e riqueza, “permite-nos conhecer melhor a nós mesmos e ao
Diante desses procedimentos, muitas instipróximo ou distante como uma das formas de tuições encontram dificuldade para integrar a
representação simbólica do mundo” (BRITO, linguagem musical ao contexto educacional,
2005, p. 28):
causando assim uma defasagem entre o trabalho realizado na área de música e nas demais
No contato com a música, a criança precisa áreas do conhecimento:
aprender que um som pode se combinar com
outro som, mas, principalmente, que é possível
A música está presente em diversas situimprimir significado aos sons. É isso que fará ações da vida humana. Existe música para
dela um ser humano capaz de compreender os adormecer, música para dançar, para chorar
sons de sua cultura e de fazer entender pelo os mortos, para conclamar o povo a lutar, o
uso deliberado dessas aprendizagens nas tro- que remonta a sua função ritualística. Presente
cas sociais (MAFFIOLETTI, 2011 apud CRAI- na vida diária de alguns povos, ainda hoje é toDY, 2011, p. 130).
cada e dançada por todos, seguindo costumes
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
em qualquer idade (BUENO, 2012, p. 66).

que respeitam as festividades e os momentos
próprios a cada manifestação musical. Nesses
contextos, as crianças entram em contato com
a cultura musical desde muito cedo e assim
começam a aprender suas tradições musicais
(BRASIL, 1998, p. 47).
Não devemos esquecer que a música além
da arte de combinar os sons, é uma maneira
de exprimir-se e interagir com o outro, e assim
devemos compreendê-la (FERREIRA, 2012, p.
17):
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Os conteúdos para os trabalhos com músicas na educação infantil devem respeitar o nível de percepção e desenvolvimento das crianças em cada fase, bem como as diferenças
socioculturais entre os grupos de crianças das
regiões do país. Estes conteúdos também devem priorizar a possibilidade de desenvolver a
comunicação e expressão por meio dessas linguagens (BRASIL, 1998, p. 56).

pernas, pés e etc. Embalos e danças com canções (BRASIL, 1998): Canções de ninar tradicionais, os brinquedos cantados e rítmicos, as
rodas e cirandas, os jogos com movimentos,
as brincadeiras com palmas e gestos sonoros
corporais, assim como outras produções do
acervo cultural infantil, devem estar presente
e ser constituído como conteúdo de trabalho
(BRASIL, 1998, p. 58).

Aprender música significa integrar experiências que envolvem a vivência, a percepção e
a reflexão, encaminhando-as para níveis cada
vez mais elevados. No trabalho com música
deve-se respeitar o modo de perceber, sentir e
pensar, em cada fase, e contribuir para que a
construção do conhecimento dessa linguagem
ocorra de modo significativo (BRASIL, 1998):
A exploração de materiais de obras musicais
para propiciar o contato e experiência com a
matéria-prima da linguagem musical; o som
e o silêncio; A vivência das organizações dos
sons e silêncios em linguagens musicais pelo
prazer e pelos contatos com obras diversas; A
reflexão sobre a música como produto cultural
do ser humano é importante forma de reconhecer e representar o mundo (CRAIDY e KAERCHER, 2011, p.130).

Elce Pannain (1999 apud BRITO, 2005, p.
26), define música como “a arte de combinar
sons e com eles formar melodias e harmonias”.
Conforme Bréscia (2011, p. 64) “o diálogo
musical entre mãe e bebê, que muitas vezes
são menosprezados, é de fato indispensável
para um desenvolvimento sadio”. A música é
uma das formas mais importantes da expressão humana, e por si só justifica sua presença
no contexto da educação (BRASIL, 1998, p.
45): “A diversidade permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra
no patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua condição de avaliar a qualidade das
próprias produções e as dos outros” (BRASIL,
2001, p. 75).

Conforme Brito (2005, p. 24) o fazer musical é uma forma de comunicação que acontece por meio de alguns critérios pré-definidos,
que está relacionada com a improvisação da
composição e da interpretação, improvisando
criações instantaneamente, orientando-se por
alguns critérios pré-definidos, mas com grande
margem a realizações aleatórias não determinadas; compor e criar com base em estruturas fixas e determinadas, interpretar e executar
uma composição contando com a participação
expressiva do intérprete.
Conforme o Referencial Curricular, nos primeiros anos de vida, o fazer musical pode ocorrer
por meios de atividades lúdicas que favorecem
o desenvolvimento da percepção e atenção
dos bebês. Ao ouvir música os bebês produzem sons corporais, como palmas, batidas nas

Quando cantam as crianças imitam o que
ouvem e assim desenvolvem condições necessárias à elaboração do repertório de informações que posteriormente lhes permitirá criar e
se comunicar por intermédio dessa linguagem
(BRÉSCIA, 2011, p. 67).
É importante apresentar às crianças canções
do cancioneiro infantil da música popular brasileira, entre outras que possam ser cantadas
sem esforço vocal, cuidando também, para que
os textos sejam adequados a sua compreensão. Letras muito complexas, que exercem muita atenção das crianças para a interpretação,
acabam por comprometer a realização musical. O mesmo pode ocorrer quando se associa
o cantar ao excesso de gestos que fazem com
que as crianças parem de cantar para realizá-los, contrariando sua tendência natural de integrar a expressão musical e corporal (BRASIL,
1998, p. 59).
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São importantes as situações nas quais se
oferecem instrumentos musicais e objetos sonoros para que as crianças possam explorá-los
imitam gestos motores que se observam e percebem as possibilidades sonoras resultantes.
Entende-se ainda que, o fazer musical implica
organizar e relacionar expressivamente, sons e
silêncios de acordo com os princípios de ordem que são questões fundamentais a serem
trabalhadas desde o início das diferentes fases
das crianças (BRASIL, 1998).

sobre a origem e história do instrumento musical em questão; vivenciar e entender questões
relativas à acústica e produção do som; fazer
músicas, por meio da improvisação ou composição, no momento em que os instrumentos
criados estiverem prontos (AZEVEDO, 2012, p.
88).

As construções de instrumentos podem se
constituir em um projeto por meio da qual as
crianças poderão: explorar materiais adequados a confecção; desenvolver recursos técnicos
para a confecção do instrumento; informar-se

O conhecimento musical se inicia por meio
da interação com o ambiente, através de experiências concretas, que de pouco em pouco
numa resposta estruturada. Ao nascer à criança é cercada de sons e linguagem musical é

A seleção de escolhas de músicas para a
construção e ampliação do repertório musical
infantil, tende a estender-se para as escolhas
de cantigas de rodas, não sendo, portanto,
O trabalho com música possibilita uma varie- uma ampliação para a escuta das crianças de
dade de modos de percepção e sensações do outros gêneros musicais.
aluno na sua relação com o mundo, por meio
dos recursos expressivos de que dispõe o seu
A música é uma linguagem que está inserida
organismo para a comunicação e o conheci- em outras linguagens e especialmente à linmento do mundo em que ele vive (BRÉSCIA, guagem corporal, portanto, expressão musical
2011, p. 78).
e expressão corporal caminham juntas no processo de construção e aquisição de um novo
Conforme o Referencial Curricular (1998) a conhecimento.
simples discriminação auditiva de sons graves
ou agudos, curtos ou longos, fracos ou fortes,
Pode-se dizer que a música é parte integranem situações descontextualizadas do ponto de te da formação do homem, a qual pode ser
vista musical, pouco acrescenta à experiência uma aliada ao estímulo do mundo exterior de
das crianças. Dessa forma podemos dizer que nossa paisagem sonora, na qual as escolas
o trabalho com musicalização na educação in- podem proporcionar conhecimentos relacionafantil fortalece o desenvolvimento da criança dos a esse estímulo.
em todos os seus aspectos físico, intelectual,
psicológico e social.
Ampliar o repertório musical no desenvolvimento infantil não é tarefa fácil, entretanto não
é impossível. As escolas podem criar possibiO REPERTÓRIO MUSICAL PARA O
TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL lidades no intuito de ampliar o conhecimento
da criança, procurando meios de inserir um
Cantar e ouvir músicas pode ocorrer com novo repertório musical. Apresentar estratégias
frequência e de forma permanente nas insti- de ensino é uma forma de envolver a crianças,
tuições. As atividades que buscam valorizar a pois sabemos que na faixa etária inicial não
linguagem musical e que destacam sua auto- tem muita concentração para parar e ouvir múnomia, valor expressivo e cultural pode ser rea- sica. Desta forma, “utilizando estratégias conlizado duas ou três vezes por semana, em perí- textualizadas o trabalho com música pode se
odos curtos de até vinte ou trinta minutos, para tornar mais prazerosos para as crianças” (BRIas crianças maiores (AZEVEDO, 2012, p. 87): TO, 2005, p. 14):
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favorável ao desenvolvimento das percepções
sensório-motoras, dessa forma a sua aprendizagem se dá inicialmente através dos seus
próprios sons (choro, grito, risada), sons de objetos e da natureza (chuva, vento), o que possibilita a criança descobrir que ela faz parte de
um mundo cheio de vibrações sonoras (BRITO,
2005, p. 35).
Com isso, o autor ressalta que o envolvimento da criança com o universo sonoro inicia-se
ainda antes do nascimento, por meio de sons
provocados pelo corpo da mãe e da voz materna que constitui material sonoro especial e
referência afetiva para eles.

A música é uma área de conhecimento, uma
linguagem com códigos específicos, uma forma de comunicação, por meio da qual o indivíduo dispõe de meios para expressar-se.
Acredita-se que se oferecermos desde a educação infantil, uma orientação adequada, com
materiais, meios e suportes diversificados, um
diálogo constante sobre a importância das artes, dos artistas e do papel que ela exerceu
e exerce na construção do conhecimento, formaremos adultos melhores relacionados com
o fazer artístico e, evidentemente, produtores e
consumidores de bens culturais.
Sabe-se que a música pode ser restituída
aos currículos escolares de diferentes formas
e, para que isso ocorra requer investimento em
projetos inovadores, materiais didáticos e formação acadêmica para professores que desejam trabalhar em música. A música na escola
pode aumentar a alegria dos alunos e dos que
com eles convivem sendo utilizada nas artes
visuais.

Portanto, devem-se apresentar as músicas
utilizando jogos, histórias, brincadeiras, dramatizações, danças e motivando a participação
das crianças.Com crianças de zero a três anos
o trabalho com música deve se organizar de
forma que as mesmas desenvolvam as seguintes capacidades, como: audição, percepção e
discriminação de eventos e fontes sonoras diversos, além de produções musicais. As vivências devem oportunizar a criança brincar com
A escola nem sempre tem condições, nem
a música, imitar, inventar e reproduzir criações proporciona possibilidades para a prática mumusicais.
sical, ora por falta de material sonoro, ora por
falta de conhecimento teórico que só pode ser
Com crianças de quatro a seis anos os ob- obtido em uma bibliografia composta de obras
jetos e deveres garantem oportunidades para de referência e de trabalhos recentes sobre a
que sejam capazes de explorar e identificar ele- matéria. É necessário que o professor perceba
mentos da música para se expressar, interagir a importância da música e se aperfeiçoe nesta
com os outros e ampliar seu conhecimento do prática.
mundo; perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de improPor fim, pode-se dizer que a música é a linvisos, composições e interpretações musicais: guagem organizadora do som e do silêncio,
“Existem várias formas de se trabalhar com por meio da qual a criança toma consciência
música na educação infantil, seja de forma lú- se consegue ouvir e diferenciar sons, ritmos e
dica ou coletiva, utilizando jogos, brincadeiras alturas, sabendo que um som pode ser grave
de roda e confecção de instrumentos, pois, a ou agudo, curto ou longo, forte ou suave, conimaginação é uma grande aliada nesse quesi- forme suas notas musicais.
to, lembrando que a musicalidade está dentro
de cada pessoa” (BUENO, 2012, p. 231).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 brincar. Também é seu
papel educar sempre respeitando o caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento integral da criança.
Desde os mais remotos tempos, a música está enraizada na história da humanidade e, independentemente das experiências musicais de cada um, é importante que todos tenham acesso
ao ensino da música na escola. No passado, acreditava-se que, nos primeiros tempos de vida,
o bebê seria um ser desprovido da possibilidade de escutar sons ou visualizar formas.
Conforme Beyer (1995), o bebê faz trocas sonoras, ele está formando seu conhecimento de
mundo de forma sensorial e motora, de modo que este conhecimento possa vir a formar esquemas mais abstratos e, posteriormente, conceitos formais. Partindo desse princípio, a criança
poderia ser inserida no universo musical desde cedo, porém é comum ouvirmos sobre a necessidade de ter- se um “dom” especial para se poder aprender música.
Nesse sentido, concorda-se com os autores que defendem a linha de, como todas as formas
de discurso, a música liga o espaço entre indivíduos e entre diferentes grupos culturais.Sendo
assim, ao longo da história da humanidade, podemos perceber que a música tem sido um elemento importante na construção das diversas culturas em diferentes tempos e, embora o grau
de complexidade musical possa ter evoluído, o ensino nas pré-escolas poderá trazer ganhos,
pois a prática musical auxilia na socialização, atenção e, as experiências musicais são valiosas
para a maturação emocional e o desenvolvimento de qualquer criança, especialmente para
crianças deficientes, cujas experiências são, algumas vezes, mais limitadas.
Sabe-se que a música pode ser restituída aos currículos escolares de diferentes formas e, para
que isso ocorra, requer investimento em projetos inovadores, materiais didáticos e formação acadêmica para professores que desejam trabalhar em música. A música na escola pode aumentar
a alegria dos alunos e dos que com eles convivem.
A música pode contribuir de várias maneiras, ajudando a conectar experiências perceptivas e
emocionais. Tocar um instrumento musical leva a criança especial a ativar sua sensorialidade,
sua afetividade, suas capacidades motoras e mentais. O canto entrelaça sons verbais e musicais e requer controle do aparelho vocal destinado ao canto e à fala ajudando no processo de
conscientização da criança.
Pode-se verificar ainda, que o canto é restaurador e integrador, sendo uma ponte de circulação
energética, que permite integrar ação, emoção e pensamento. Escutar música pode possibilitar
às crianças, em geral, um estímulo mental e corporal, uma experiência criativa e recreativa na
qual ela interpreta os sons e registra sua experiência emocional individual.
A partir das abordagens dos autores aqui apresentados constata-se que a educação musical
é importantíssima para o desenvolvimento do sujeito desde a mais tenra
idade e que os benefícios podem ser de ordem física, mental, na relação
com o outro, na expressão das emoções, no raciocínio e de muitas
outras formas.
Não se pretendeu dar por encerrada essa pesquisa, pois o trabalho
musical na educação infantil é muito amplo, deixando assim para
que outros pesquisadores possam contribuir com suas práticas e
experiências nas linhas que podem fundamentar a nossa pesquisa,
porém salienta-se que a música aliada ao ensino é uma importante
ferramenta pedagógica.
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BRITO, T. A. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança. São
Paulo, Peirópolis, 2005.
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A RELEVÂNCIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo a apresentação de um estudo bibliográfico
sobre a importância do trabalho pedagógico na Educação Infantil voltado à aprendizagem
a partir da perspectiva da ludicidade, contemplando os jogos e as brincadeiras dentro do
cotidiano das crianças nas instituições de ensino. O contexto contará com as referências de
estudo de vários autores que valorizam a aprendizagem através de jogos e brincadeiras, uma
vez que tendem a ser experiências enriquecedoras dentro do contexto escolar da educação
infantil, no qual as crianças da primeira infância encontram-se inseridas, atuando como excelentes ferramentas, auxiliando-as a lidar com sentimentos, emoções, frustrações, a melhorar
significativamente a comunicação consigo, com os outros e com o mundo, além de apropriarem-se de seu próprio processo de construção do conhecimento, tornando-as cada vez mais
ativas, autônomas e protagonistas. Os professores e demais profissionais que buscam propor
práticas e dinâmicas que estejam alinhadas à realidade das crianças a partir da percepção lúdica, com certeza formarão futuramente, cidadãos cada vez mais conscientes das principais
temáticas que envolvem seu meio, sua sociedade e o mundo e serão capazes de intervirem
e assim transformarem o meio em que vivem, buscando soluções que beneficiem a coletividade, demonstrando preocupação com as novas gerações no sentido de construir um futuro
melhor, valorizando o ato de aprender, passando a considerá-lo significativo e contextualizado. Assim sendo, o processo de aprendizagens e a ludicidade devem caminhar paralelamente
dentro da Educação Infantil, sendo consideradas como ferramentas amplamente eficientes na
transformação das práticas pedagógicas destinadas à primeira infância.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Aprendizagem Lúdica.
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INTRODUÇÃO

A

relevância das práticas lúdicas dos jogos e das brincadeiras como meio de verdadeira
transformação para as crianças na faixa etária da Educação Infantil foi escolhida como
tema para o presente artigo em razão da notória visibilidade alcançada dentro da área
da Pedagogia da primeira infância. Atualmente é praticamente impossível dissociar o lúdico da
própria educação infantil. A maior motivação para a escolha deste tema reside no fato da necessidade de transformação da prática pedagógica da educação infantil atual, buscando sua
estruturação, baseada na aprendizagem significativa e na escuta das necessidades, anseios e
desejos das crianças.

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a relevância do lúdico dentro da educação
da primeira infância, buscando atingir uma aprendizagem significativa que valorize a educação
infantil como etapa basilar do processo de aprendizagem.
O presente artigo terá início com a apresentação das diversas abordagens sobre a concepção do lúdico, seguirá destacando as perspectivas sobre as diversas fases do desenvolvimento
psicogenético infantil, além de destacar o próprio desenvolvimento infantil a partir das principais
práticas lúdicas conhecidas.
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DESENVOLVIMENTO
PSICOGENÉTICO INFANTIL

so; além de contar com o olhar observador do
professor que acompanha seus educandos em
tal momento.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Infantil que definem a criança
como: “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, 2009).

Dessa forma os jogos e as atividades lúdicas devem ser encarados com importância e
responsabilidade. O olhar do professor deve
ser atento e diferenciado para essas atividades, pois as crianças aprendem muito durante uma brincadeira ou um jogo. Não podemos
tomar o lúdico como algo “banal”, um simples
passatempo. Devemos tornar as nossas salas
de aula em ambientes ricos, inovadores e praNas atuais práticas educacionais sabemos zerosos.
que, muitas vezes o professor encontra dificulAs novas concepções que cercam o procesdades em aliar o lúdico ao conteúdo escolar,
pois infelizmente a realidade das escolas bra- so de aprendizagem confirmam a necessidade
sileiras não condiz com muitas das teorias es- de investir na transformação de nossas práticas
tudadas e abordadas. Mas, de acordo com o educacionais, para suprir as necessidades do
que vivenciamos nessas práticas diárias, verifi- mundo contemporâneo, indo de encontro aos
camos a necessidade urgente de reverter esse anseios e necessidades de nossas crianças.
quadro, aliado ao planejamento da instituição
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
escolar, as práticas pedagógicas de qualidade
SEGUNDO PIAGET
que supram as necessidades infantis.
Pois é do conhecimento da maioria que confinamos crianças em uma sala de aula, com práticas pedagógicas pouco atrativas, certamente
resultará em adultos desmotivados e incapazes de demonstrar interesse por seguir aprendendo. Segundo diversos estudos demonstrados na área pedagógica, quando o professor
valoriza a criança, considerando seus aspectos
biológico, psicológico e social, os resultados
serão diferenciados e significativos no processo de aprendizagem.
Vygotsky (1998) afirma que brincar é algo
sério e que uma criança com a idade inferior a
três anos não consegue separar a imaginação
da realidade. Quando se propõe um momento
de jogos de faz de conta dentro do âmbito escolar, esta por sua vez, vivencia o seu meio social com autenticidade, revestindo-se do papel
que lhe é atribuído em tal momento. É por isso
que o ambiente para desenvolver atividades
lúdicas para o aprendizado da criança deve
ser rico em materiais, descontraído e prazero-

A partir das brincadeiras e jogos, estamos
acessando o esquema próprio de assimilação
infantil, portanto isto quer dizer que, em cada
etapa de seu desenvolvimento a criança tem
esquemas específicos para compreender o
meio em que se encontra inserida, a fim de
abordar a realidade.
É na Educação Infantil que a criança utiliza o
esquema do jogo simbólico, pois entre os 2 e
os 5/6 anos aproximadamente, esta relaciona-se com o mundo através da fantasia, do “faz-de-conta”. Após os 6 anos, até 11/12 anos, é
que a criança usará os esquemas operatórios
do pensamento, as classes e ordens, sendo
capaz de relacionar-se com o mundo através
dos jogos com regras e das construções. Os
jogos e o ato de brincar, assim como qualquer
outra atividade da criança, passam por diferentes níveis solidários ao desenvolvimento cognitivo.
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Segundo Piaget (1975), a formação de um o acordo de todos. Os adolescentes reconheindivíduo passa por quatro fases de desenvol- cem plenamente que as regras são necessárias para a cooperação e para uma participavimento psicogenético:
ção efetiva no jogo. É a fase dos jogos mentais,
das hipóteses e do planejamento.
FASE SENSÓRIO-MOTORA: Entre 1 e
2 anos, nesse estágio, a criança não apresenO movimento é tão importante no desenvolta nenhuma noção de regras. Brinca consigo vimento da criança quanto é a nutrição, o desmesma, de acordo com o seu hábito e desejo. canso, o amor, etc. É através do movimento
A atividade é individual, não é social. Os objeti- que a criança transmite emoções, sentimentos,
vos são apenas para serem explorados. O pra- comunicar suas descobertas e criações. É importante salientar que o movimento faz parte
zer da criança advém da manipulação motora
do desenvolvimento humano.
ou muscular dos objetos, portanto a repetição
de uma ação diversas vezes, colocando objeDesde o nascimento, o movimento da criantos dentro e fora de recipientes.
ça faz parte do prazer, da adaptação, do conhecimento das próprias possibilidades. Nesse
FASE PRÉ-OPERATÓRIA: Entre 2 a 5/6 sentido, a psicomotricidade tem sido aplicada
anos aproximadamente. Em geral, as crianças com objetivos preventivos ou “remediativos”
nos diversos campos de intervenção educacioadquirem a noção da existência de regras e nal. Por exemplo, o professor pode atuar junto
começam a querer jogar com outras pessoas, à criança e família, numa medida preventiva,
de preferência com crianças mais velhas. As orientando na execução de movimentos especrianças mais novas começam a imitar o jogo cíficos, que serão fundamentais para a grafia
das crianças mais velhas, mas cognitivamente na alfabetização. Como intervenção “remediaegocêntricas, elas brincam com elas mesmas. tiva” o professor pode planejar atividades que
Esse estágio é caracterizado por monólogos objetivam a reintegração social:
coletivos, isto é, a criança fala sozinha e dia[...] O processo de aprendizagem da criança é comloga como se estivesse com outras crianças. preendido como um processo pluricausal, abrangente,
Sua brincadeira em grupo é caracterizada pela implicando componentes de vários eixos de estruturafalta de qualquer interação social ou de ver- ção: afetivos, cognitivos, motores, sociais, econômicos,
dadeira cooperação, porque ainda não possui políticos, etc. A causa do processo de aprendizagem,
bem como das dificuldades de aprendizagem, deixa de
autonomia de raciocínio.
ser localizada somente no aluno e no professor e pas-

FASE DAS OPERAÇÕES CONCRETAS:
Dos 7 até os 11 anos aproximadamente. Sendo que nesta fase aparece a cooperação social nos jogos. Há uma nítida compreensão das
regras do jogo pela criança que passa então a
ter o objetivo de vencer, começando a compreender a importância das regras para um jogo
correto. É a fase dos jogos com regras como:
futebol, damas, etc.

FASE DAS OPERAÇÕES FORMAIS:

Entre 11 e 12 anos aproximadamente. Nessa
fase, a maioria das crianças constrói uma compreensão de regras relativamente sofisticadas.
As regras do jogo passam a ser vistas como
fixas, mas que podem ser mudadas a qualquer
momento mediante acordo mútuo. As regras
são do conhecimento de todos e contam com

sa a ser vista como um processo maior com inúmeras
variáveis que precisam ser apreendidas com bastante
cuidado pelo professor [...] (KISHIMOTO, 2001, p.110).

O desenvolvimento de uma criança é sempre
o resultado das relações estabelecidas entre
o seu EU (o corpo), as outras pessoas e a realidade das coisas e do ambiente. A criança
constrói através das atividades que executa
mais do que em todas as outras áreas. É através do jogo e das brincadeiras que a experimentação, o desafio, contribuem para a construção de um EU corporal organizado, capaz
de relações temporais, espaciais que envolvam
o próprio corpo, as outras pessoas, os objetos
e o meio ambiente.
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ca mudanças nas motivações, nos incentivos
e nas atitudes. Observa-se isso na criança, à
medida que ela amadurece e passa a ignorar
No brinquedo, a criança projeta-se nas atividades um brinquedo que antes era inseparável:

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL A
PARTIR DAS BRINCADEIRAS

adultas de sua cultura e ensaia seus futuros papéis e
valores. Assim o brinquedo antecipa o desenvolvimento; com ele a criança começa a adquirir a motivação, as
habilidades e as atitudes necessárias à sua participação social, a qual só pode ser completamente atingida
com a assistência de seus companheiros da mesma
idade e mais velhos (VYGOTSKY, 2000, p.173).

Vygotsky (2000), discute o prazer e o desprazer como partes do jogo. Para ele, embora
confirme que há predominância dos momentos
de prazer no jogo, ocorrem também situações
em que há desconforto e desprazer. Muitas vezes, a própria atividade do jogo é um desprazer, como aquelas que exigem esforços intensos da criança para obter resultados que nem
sempre são interessantes para ela.

No brinquedo, espontaneamente, a criança usa sua
capacidade de separar significado do objeto sem saber que o está fazendo, da mesma forma que ela não
sabe estar falando em prosa e, no entanto, fala, sem
prestar atenção às palavras. Dessa forma, através do
brinquedo, a criança atinge uma definição funcional de
conceitos ou de objetos, e as palavras passam a se tornar parte de algo concreto (VYGOTSKY, 2000, p. 130).

Vygotsky (2000) enfatiza a linguagem como
responsável pelo amadurecimento entre os
campos do significado e da visão. Nesse sentido, o brinquedo favorece o aparecimento de
ideias, porque ao brincar a criança é capaz de
libertar-se da restrição situacional que os objetos colocam, tendo independência no pensamento, que favorece a exposição de suas neUm outro exemplo, citado pelo autor, é o jogo cessidades.
esportivo, que o jogador se defronta com o gaDiariamente quando nos deparamos com
nhar e o perder. Esse jogo é sempre acompanhado de desprazer para a criança que não crianças que vivenciam em sua rotina escolar
consegue um resultado favorável. Para esse as práticas educacionais construtivas e lúdicas,
autor as necessidades da criança têm um sen- o resultado é positivo, pois geralmente refletem
tido mais amplo, isto é, tudo que motiva para um convívio alegre com o próximo. Friedman
uma ação torna-se uma necessidade para o (2006) destaca como o “olhar sobre as brincadeiras” deve voltar-se às seguintes necessidaindivíduo.
des específicas:
A criança se desloca de um estágio de nível intelectual mais inferior para um superior
através de incentivos que sejam capazes de
colocá-la em ação. Compreendendo as necessidades e os incentivos que levam a criança a
deslocar-se de um estágio para outro provoca
mudanças nas motivações, nos incentivos e
nas atitudes. Observamos isso na criança na
medida em que ela amadurece e passa a ignorar um brinquedo que antes era inseparável.

• Percepção corporal;
• Insight (intuições);
• Caminhos expressivos.

Sendo assim, ao propor um momento lúdico na aprendizagem o mesmo deve proporcionar brincadeiras que contemplem: simbolismo;
convivência (empatia, incorporação de papéis)
e um olhar amplo e aprofundado sobre o meio
em que se convive. Criar espaços lúdicos (seja
A criança se desloca de um estágio de ní- por meio de “cantinhos” ou de “brinquedotevel intelectual mais inferior para um superior cas”) são essenciais para uma aprendizagem
através de incentivos que sejam capazes de significativa na vida da criança.
colocá-la em ação. Compreendendo as necessidades e os incentivos que levam a criança a
deslocar-se de um estágio para outro, provo486
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Friedman (2006) afirma em uma de suas
obras que a criança ao brincar quer somente a
verdade. Seu olhar é investigativo no dia-a-dia
(com a família, na escola, nos meios de comunicação e com a sociedade que está a sua
volta) permitindo que o seu desejo pela brincadeira ocorra como um ciclo. Para o autor, a
importância dos momentos proporcionados às
brincadeiras, demonstrando que devem ocorrer com frequência; também explicitando que
deve ser respeitado o espaço e o tempo de
cada criança.

nicação e interação social;
• Estabelecer e ampliar cada vez mais as
relações sociais, aprendendo aos poucos
a articular seus interesses com todos à
sua volta, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada
vez mais integrante, dependente e agente
transformador do meio ambiente;

Segundo o autor (2007, p. 32) esclarece que
é importante que o professor vivencie experiências lúdicas e não fique preso à teoria, pois
considera que o brincar é como uma linguagem da criança, uma forma de comunicação
não consciente por meio da qual ela expõe
como se sente, percebe e vê o mundo que a
cerca.

• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

De acordo com Carneiro (2006, p. 31), o
brincar é enfatizado como algo muito importante no desenvolvimento humano; pois a partir
da brincadeira a criança constrói o seu próprio
conhecimento.

• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse,
respeito e participação; valorizando a diversidade (RCEI, 1988).

Na prática da Educação Infantil as instituições educativas devem por sua vez momentos
lúdicos e educativos que atinjam os objetivos
gerais propostos no Referencial Curricular da
Educação Infantil (1988) que visa plenamente o desenvolvimento integral e emocional da
criança segundo momentos que proporcionem:
• Desenvolver uma imagem positiva de si,
com confiança, capacidade e percepção
de suas limitações;

• Utilizar diferentes linguagens, propondo
expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos no processo de
construção de significados;

Mesmo através das comprovações teóricas
que obtemos gradativamente sobre a importância do brincar, muitas instituições escolares
ainda resistem e continuam a negar o lúdico à
primeira infância em grande escala, seja pela
omissão, seja pela presença negativa. Mas há
também muitos profissionais que buscam incessantemente oferecer a prática lúdica diariamente às crianças; pois sabem e possuem
a certeza de que a aprendizagem será muito
mais significativa nos seguintes aspectos:

a) na produção da sua “própria” aprendi• Descobrir e conhecer progressivamente zagem;
seu próprio corpo, suas potencialidades,
limites e valorizando hábitos de cuidado
b) na interação entre criança x criança e
com a saúde e bem-estar;
criança x adulto;
• Estabelecer vínculos afetivos e de troca
com adultos e crianças, fortalecendo sua
autoestima, suas possibilidades de comu487
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c) na instituição de sua promoção progressiva de autoconhecimento, promovendo o desenvolvimento de habilidades de comunicação
e expressão, a socialização, a manifestação e
a compreensão das emoções: “própria” e a
dos “outros”;
d) na progressiva estruturação do pensamento, na conquista progressiva da autonomia,
do espírito crítico e da iniciativa (RCEI, 1988).
Tudo em um ambiente enriquecedor e estimulador de experiências geradoras de aprendizagem, culminando com a formação de cidadãos críticos, conscientes, participantes e
democráticos.
Entretanto é perceptível que o elo do brincar
com o aprender, é algo ainda desconhecido
em inúmeras instituições escolares que optam
em aderir a prática tradicional e conservadora, acreditando que a aprendizagem por meio
de livros didáticos (que contenham atividades
prontas, muitas vezes sem significado à realidade das crianças) é algo prático e eficaz pois
dá a impressão de “dever” cumprido, segundo
os conteúdos a serem trabalhados.

OS DIFERENTES TIPOS DE JOGOS E
BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM
Segundo Kishimoto (2001), todo jogo implica em ação e, num primeiro momento, quando
se introduz um jogo, a criança passa por uma
fase de adaptação e reconhecimento, sendo
interessante que ela o faça livremente, explorando todas as suas possibilidades. medida
que o jogo se desenvolve, podem surgir regras
sugeridas, decidas pela criança ou pelo grupo
através de acordo entre seus membros.
Para o autor (2001), são os combinados, que
valem por um tempo determinado, considerando-se que as crianças pequenas têm dificuldades em seguir regras durante muito tempo. É
preciso, então, que esses combinados e regras
sejam retomados de quando em quando.

À medida que o jogo se desenvolve, podem
surgir regras sugeridas, decidas pela criança
ou pelo grupo através de acordo entre seus
membros. São os combinados, que valem por
um tempo determinado, considerando-se que
as crianças pequenas têm dificuldades em
seguir regras durante muito tempo. É preciso,
então, que esses combinados e regras sejam
retomados de quando em quando. As atividades e jogos realizados propiciam às crianças
o contato com a leitura e escrita, favorecendo
a construção de sua base alfabética e ortográfica, através da compreensão e da evolução
destes conhecimentos, onde a aprendizagem
acontece de forma interessante e prazerosa
(KISHIMOTO, 2001).
Segundo o autor (2001), dentre os inúmeros
tipos de jogos que podem ser utilizados para
atender os diferentes objetivos das dificuldades
de aprendizagens apresentados diariamente
pelas crianças, o professor deve selecionar jogos que possam ser realizados individualmente ou em grupo, podendo ocorrer fases de um
mesmo jogo que, no seu desenvolvimento, alternam trabalho individual e trabalho em grupo.
Os jogos de sensibilização ou autoconhecimento, onde a criança passa por atividades
que permitem aguçar seus sentidos e colocar
sua sensibilidade mais à flor da pele, e conhecer os limites de suas ações: Ex. - Reconhecer
objetos. Formam-se duas turmas: uma fica de
olhos fechados, a outra oferece um objeto a
cada participante, para que esse o reconheça.
Cada um irá descrevendo como imagina o objeto quanto ao cheiro, gosto, cor, sons, textura,
tentando descobrir o que é e para que serve.
Ao final da descrição deverá abrir os olhos e
conferir (BROUGÈRE; KISHIMOTO, 1998).
Para os autores, os objetivos são: sensibilizar o tato, o olfato; levar a criança a estabelecer as relações de forma e função dos objetos
utilizados no jogo. Jogos de reconhecimento
de sons, de dentro e de fora da sala. As crianças, com os olhos fechados ou vendados e o
corpo bem relaxado, devem escutar os sons
488
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de dentro da sala e também os de fora, tentando identificá-los. Os objetivos são: sensibilizar
a audição, levar a criança a identificar sons, estabelecer relações espaciais, dentro, fora, longe e perto. Ex. Uma criança de olhos vendados
deve reconhecer um colega somente por meio
do tato. Os objetivos são: sensibilizar o tato,
iniciar a socialização e estimular a observação.
O jogo simbólico apresenta-se como um meio
para que a criança possa se expressar, exteriorizando como vê as coisas e os conhecimentos
do seu mundo real (BROUGÈRE; KISHIMOTO,
1998).
Os autores (1998) ressaltam que no jogo
simbólico as crianças são, ao mesmo tempo,
símbolos e criadoras de símbolos; exprimem
simbolicamente uma grande parte de seu conhecimento social, recriam uma determinada
situação, acentuando os aspectos que mais
marcaram e que foram mais significativos para
elas. Ex. - Brincando de “escolinha”, a criança é a professora, que passa lições na lousa.
Recriando as situações ocorridas, as crianças
estabelecem relações entre o ontem e o hoje,
o aqui e o agora.

não mais se movendo até um segundo sinal.
O jogo pode ter algumas alternativas como: o
educador solicitar que se façam estátuas com
duas, três, quatro ou mais crianças (BROUGÈRE; KISHIMOTO, 1998).
Na brincadeira do espelho, o professor solicita que as crianças se organizem em duplas,
sentado uma de frente para a outra. Uma é o
espelho e a outra deve se espelhar nela, imitando os movimentos de rosto, corpo, mãos,
etc., feitos pela primeira. Após algum tempo,
o professor solicita a troca de papéis. O jogo
pode ter algumas alternativas, como: jogo do
espelho em pé, onde os movimentos podem
ser executados com todo o corpo, acrescentando sons, falas e criando personagens e situações. Segundo Brougère e Kishimoto (1998):

ALGUNS DOS OBJETIVOS SÃO:
desenvolver a linguagem e o vocabulário,
pela interação com outras crianças e pela necessidade de organização do pensamento; desenvolver a capacidade de expressão; identificar-se com sentimentos como: raiva, tristeza e
outros, aprender a expressá-los, dominá-los ou
canalizá-los para outras atividades. Nos jogos
de expressão corporal a criança se expressa
pela mímica, através de seu corpo, numa comunicação não verbal. Ex: expressa sentimentos, finge chorar, imitar o andar do vovô, finge
ser um animal, uma cadeira, etc.

No jogo simbólico, as crianças não se fixam
muito tempo em nenhum papel, há um rodízio
constante com a inversão de papéis, que são
assumidos ora por uma, ora por outra criança.
Os objetivos dessas atividades são: o conhecimento do mundo que a rodeia, estabelecendo
relações espaciais, temporais, aplicando valores morais, estabelecendo relações de causa e
desenvolver o raciocínio espacial onde a
efeito, socialização (BROUGÈRE; KISHIMOTO, criança relaciona seu corpo com o espaço
1998).
em que se movimenta. Quando os jogos e as
brincadeiras são em espaço aberto, permitem
Valorizar e trabalhar o jogo de dramatização maior e mais livre movimentação das crianças.
possibilita à criança assimilar o real a seus Às vezes são realizadas sem necessidade de
próprios interesse, estabelecendo, assim, um material específico, como é o caso de: correr,
“jogo de faz-de-conta”, ou seja, representar saltar, andar nos calcanhares, equilibrar-se, ou
um personagem ou utilizar um objeto qualquer utilizar materiais como: garrafas plásticas como
como símbolo para representar uma situação boliche; bola de borracha para jogar sem deique ela deseja vivenciar, como: o jogo das es- xar cair no chão; corda esticada: passar por
tátuas, as crianças se movimentam por todo o cima, por baixo, pular com os dois pés, brincar
espaço disponível e a um sinal dado pelo edu- de cabo de guerra (BROUGÈRE; KISHIMOTO,
cador, devem parar na posição em que estão, 1998).
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Os autores ressaltam que alguns desses objetivos que permeiam essas atividades são: o
desenvolvimento motor global e o desenvolvimento de autoconhecimento com um maior
domínio do corpo, desenvolvendo ainda a força, a resistência, a flexibilidade, a destreza, a
autoconfiança e o estabelecimento de relação
corpo-espaço; desenvolvimento da sociabilização e compreensão de regras.

A utilização dos quebra-cabeças seguiu uma
graduação de dificuldades, respeitando a fase
de desenvolvimento da criança. E o boliche
com letras, consiste em garrafas pets com as
letras do alfabeto, a criança joga uma bola de
meia, e só fará ponto se falar o nome de um
objeto que começa com a letra da garrafa que
caiu. Variações: Falar nomes de animais, cidades, bairros, etc. (BROUGÈRE; KISHIMOTO,
1998).

Quando realizamos na sala ou nos espaços
das brinquedotecas os jogos de mesas são
aqueles onde a criança é estimulada a descobrir duas figuras semelhantes ou diferentes
entre várias, ou estabelecer relações entre objetos, figuras, formas, cores e quantidades. Entre os mais conhecidos, temos: Dominó onde
a criança relaciona quantidades, formas e funções de objetos, etc. Por exemplo: numa metade, algarismo e outra metade, figuras em quantidade correspondente ao número escrito. Jogo
de dominó de alfabetização, tem como objetivo
o reconhecimento e fixação de sílabas. No jogo
de memória, as peças são viradas para baixo
(BROUGÈRE; KISHIMOTO, 1998).

A criança é estimulada a encontrar pares de
figuras com o auxílio da memória. Alguns dos
objetivos são: estimulação da linguagem oral;
desenvolvimento do raciocínio espacial, atenção, estabelecimento de relações como forma,
figura/fundo; desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático como o estabelecimento
de relações: semelhanças, associação, seriação e noção de quantidade. Já o quebra-cabeça consiste em gravuras coladas sobre papel
grosso, peças de madeira recortadas e outros.
As gravuras devem ser significativas para a
criança (BROUGÈRE; KISHIMOTO, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das obras estudadas para a realização deste artigo, podemos observar, no dia a dia,
através de práticas lúdicas, que as crianças ficam mais felizes e seguras, capazes de respeitar
a opinião do colega, procurando resolver seus problemas de forma mais autônoma e segura,
otimizando um amadurecimento nas relações entre eles e na escola, portanto, criando o desenvolvimento de uma identidade de grupo. Portanto, brincar deve ser considerado como uma
experiência única, principalmente para as crianças da primeira infância, não devendo ser apenas
uma atividade utilizada com finalidade recreativa, mas como atividade intencional, que faça parte
do planejamento de trabalho do professor.
Portanto, cabe ao professor apresentar um ambiente com elementos motivadores para as
crianças, elaborar atividades que proporcionem conceitos basilares que preparem para a leitura, para os números, conceitos de lógica tais como, classificação, ordenação, dentre outros,
motivando o trabalho em equipe, a resolução de problemas, aprendendo assim, a expressar e a
respeitar seus próprios pontos de vista em relação ao outro e a si próprio.
Por isso, permanecer junto às crianças, acompanhando sua trajetória evolutiva, no processo
de levantamento de problemas que as conduzam ao levantamento de hipóteses, como também,
cuidar da disponibilização de brinquedos apropriados a cada faixa etária, com objetivo de promover o desenvolvimento infantil e a conquista de conhecimentos em todos os momentos.
O contexto pedagógico atual da Educação Infantil exige do professor tanto conhecimento teórico quanto prático, com relação à influência do lúdico no processo de aprendizagem e na construção do conhecimento. Portanto deveríamos propor uma nova metodologia de aprendizagem
para todas as crianças de nossas instituições escolares, pois devemos repensar nossas concepções de ensino, através de um novo olhar para aprendizagem e avaliação, propondo romper
resistências e verificando continuamente a evolução do processo de aprendizagem.
Neste desafio de educar de maneira diferenciada, os professores poderão e estão buscando
cada vez a educação de qualidade. Assim o ato de estudar não seria mais praticado sob imposição, mas sim, visando a formação da personalidade das crianças, que terão que enfrentar o
seu dia a dia escolar muito mais permeado por movimentos amplificados de responsabilidades
e cooperação, do que por mera obrigação.
As novas concepções que cercam o sistema escolar atual e suas propostas desafiadoras;
confirmam-se a necessidade e a complexidade de investir na transformação dos nossos processos educacionais, para as necessidades do mundo contemporâneo, justamente para atingir os
anseios e as necessidade de nossas crianças.
Portanto, o papel do professor é de grande relevância na escola, sendo responsável pela organização de situações de aprendizagem significativa, como mediador, possibilitando às crianças posicionarem-se
de forma crítica, reflexiva e sensível, utilizando jogos, brincadeiras e
atividades lúdicas, com intencionalidade de aprendizagem relevante
para o desenvolvimento integral das crianças, favorecendo maior conhecimento corporal, amplificando as possibilidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais, além de introduzir e integrar as crianças no
mundo da imaginação e do conhecimento, estimulando cada vez mais
novas formas de aprendizagens e de construção de conhecimento.
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TEMATIZANDO O CONTEÚDO DE LUTAS NUM
PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA:
UMA EXPERIÊNCIA COM A LUTA OLÍMPICA

RESUMO: O presente trabalho traz uma pesquisa de intervenção docente em aulas de Educação
física na escola com base na prática da Luta Olímpica. A intervenção foi realizada em oito aulas baseadas nos parâmetros da abordagem desenvolvimentista e da aprendizagem motora.
Teve, neste sentido, o objetivo de desenvolver habilidades motora relacionadas à prática proposta mesclando jogos e exercícios de técnicas da luta. Como resultado, no fim do processo,
cinco dos seis alunos testados evidenciaram aprendizagem das habilidades verificadas e um
deles demonstrou evolução em relação ao início do processo.

Palavras-chave: Professor; Aprendizagem Motora; Lutas.
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INTRODUÇÃO

S

egundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

A unidade temática Lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes
empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao
corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional,
podem ser tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.), bem como lutas
de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu, muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima,
kendo etc.) (BRASIL, 2017, p. 216).
Neste sentido, as lutas na escola se justificam, primeiramente, por serem parte da cultura corporal de movimento (COLETIVO DE AUTORES, 1992; BETTI, 2009; DARIDO E RUFINO, 2012).
Na verdade, ela é uma prática que conta com aspectos singulares, sendo o principal deles o fato
de trazer o enfrentamento físico direto com um adversário ou oponente, proporcionando diversas
possibilidades de ações técnicas e táticas, devido ao fato de que o adversário nunca fica inerte,
respondendo as ações de forma imprevisível (DARIDO E RUFINO, 2012).
Sendo as lutas parte da cultura corporal, ela faz parte do modo de ser das pessoas e sociedades ao longo da história, tornando importante o contato e reflexões críticas por parte dos alunos
a tais práticas (DARIDO E RUFINO, 2013). Outro aspecto que torna importante o ensino das lutas na escola é que, além de proporcionar possibilidades práticas, o termo lutar traz dentro dele,
importantes aspectos metafóricos, conforme destacado por Freire (1996) que fala do lutar indo
muito além de práticas corporais em si. Lutar seria enfrentar, opor resistência, sendo isso parte
da vida. Diante disso, o ensino das lutas como unidade temática da Educação Física escolar
torna-se imprescindível de ser passada aos alunos.
Porém, é importante atentar-se à maneira como estes conteúdos serão transmitidos na escola.
As lutas que vão para o ambiente escolar devem ir além da simples execução de golpes, movimentos e gestos técnicos. Bracht (2000), fala sobre um tratamento pedagógico que deveria
ser dado ao esporte para poder trabalhá-lo no ambiente escolar, e isso, segundo Correia (2009
apud DARIDO E RUFINO, 2013), também se aplica às lutas, expressando ele que há um longo
caminho para a apropriação destes conteúdos por parte dos profissionais de Educação Física.
Darido e Souza Júnior (2007) corroboram isso e afirmam que cabe ao professor problematizar,
interpretar, relacionar e analisar com os alunos estas manifestações da cultura corporal, possibilitando a eles que compreendam os sentidos e significados embutidos em tais práticas.
Para que tais objetivos sejam alcançados e para que seja ampliada a visão a respeito do ensino do conteúdo de lutas no ambiente escolar, Darido e Rufino (2013) indicam que as mesmas
sejam transmitidas na escola levando em conta as três dimensões de conteúdo propostas por
Coll (2000), sendo elas: 1) Dimensão Conceitual (o que se deve saber), que abrange, por exemplo, conhecer as modalidades existentes, o contexto histórico, como classificá-las, entre outros
aspectos; 2) Dimensão Procedimental (o que se deve fazer), que leva em conta os movimentos,
gestos técnicos, golpes, entre outros aspectos; 3) Dimensão Atitudinal (como se deve ser), que
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abrange as condutas éticas, os valores, as discussões críticas, entre outras questões que emergem durante a prática da atividade. É interessante notar que as três dimensões estão presentes
em qualquer momento, interagindo entre si, podendo predominar uma ou outra em certos momentos das atividades (DARIDO E RUFINO, 2012, 2013).
Tendo em vista o tratamento pedagógico que deve ser dado à unidade temática de lutas quando a mesma é proposta para o ambiente escolar, Paes (2010) propõe a divisão das lutas existentes com base em seus princípios operacionais comuns: 1) Lutas de Curta Distância – Lutas
caracterizadas pelos agarres entre os adversários, sendo exemplos destas o Judô, o Jiu Jítsu, a
Luta Olímpica, o Sumô, entre outras; 2) Lutas de Média Distância – Lutas caracterizadas pelos
toques rápidos entre os oponentes que seriam realizados através de técnicas de socos, chutes,
joelhadas, cotoveladas, etc. São exemplos destas lutas o Boxe, o Karatê, o Taekwondô, o Muay
Thai, entre outras; 3) Lutas de Longa Distância – Lutas caracterizadas pela utilização de implementos como a espada ou o bastão, utilizados para a realização dos toques entre os oponentes.
São exemplos destas lutas a Esgrima, o Kendo, etc.
Diante do que foi exposto, o presente trabalho propõe-se a apresentar uma pesquisa de intervenção pedagógica realizada em um grupo de alunos de uma escola da periferia de São Paulo,
mais precisamente na região do bairro de Perus. Partiu-se do pressuposto de que os alunos da
referida escola jamais haviam tido em suas aulas conteúdos relacionados à unidade temática
Lutas.
Neste sentido, tendo como norteadora a dimensão de conhecimento “Uso e Apropriação” destacada na BNCC (BRASIL, 2017) decidiu-se tematizar a Luta Olímpica para embasar a referida
intervenção. Buscou-se então responder a seguinte questão: Qual o impacto de uma intervenção
baseada no Luta Olímpica para a aprendizagem de habilidades motoras relacionadas às Lutas
de Curta distância?
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Baseando-se em autores como Gallahue e
Connolly e tendo por base teórica a psicologia
do desenvolvimento e da aprendizagem, a reSegundo a Base Nacional Comum Curricular ferida abordagem tem por objetivo oferecer ex(BNCC), a dimensão de conhecimento “Uso e periências motoras adequadas às idades dos
indivíduos de modo a garantir seu desenvolviApropriação”:
mento normal.

TEORIA E CONTEÚDO POR TRÁS DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA

refere-se ao conhecimento que possibilita ao
estudante ter condições de realizar de forma
autônoma uma determinada prática corporal.
Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas
dele se diferencia por possibilitar ao estudante
a competência necessária para potencializar o
seu envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de
conhecimentos que viabilizam a prática efetiva
das manifestações da cultura corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas (BRASIL, 2017, p. 218).

ABORDAGEM DESENVOLVIMENTISTA
Neste sentido, para que o estudante alcance a autonomia na prática de modo que leve
a mesma para além do ambiente escolar, é
necessário que o mesmo adquira algumas
habilidades motoras relacionadas à mesma.
Por conta desta necessidade, o presente estudo buscou embasamento para o processo de
aquisição de tais habilidades na Abordagem
Desenvolvimentista.
A Abordagem Desenvolvimentista foi introduzida no livro de Tani e colaboradores, intitulado “Educação Física Escolar: Fundamentos
de uma Abordagem Desenvolvimentista”, cuja
primeira edição foi publicada em 1988. Ela foi
proposta para crianças e adolescentes de quatro a quatorze anos e busca sugerir uma estruturação básica para as aulas de Educação
Física na escola tendo por base o processo
normal de crescimento e desenvolvimento em
seus níveis fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social (FREITAS E RINALDI, 2008).

Neste sentido, são propiciadas às crianças
atividades que as levem a adquirir habilidades
motoras básicas para que depois as mesmas
possam adquirir habilidades mais complexas,
respeitando os padrões sugeridos pelas fases determinadas biologicamente. A avaliação
neste viés é realizado através de observação
da performance motora tendo por base os padrões fundamentais de movimento (TANI, et al.,
1988).

LUTA OLÍMPICA
A Luta é um dos esportes mais antigos praticados pelo homem, acreditando-se que teve
seu início durante o período Micênico da Grécia Antiga (1600 a 1100 a.C.). Naquele momento histórico os praticantes combatiam nus,
sendo que a beleza exibida pelos seus corpos
era uma representação valorizada na época, indicando uma visão dualista de equilíbrio entre
“corpo e mente”.
Após este período, a prática propagou-se
juntamente com a expansão do Império Romano, sendo que, no século XVIII ganhou novas
regras é uma designação: Luta Greco-Romana. Tal nome foi provavelmente atribuído pelas
tropas de Napoleão Bonaparte que utilizavam
a prática como aprendizado para o combate
(CBW, 2016).
Como prática esportiva sistematizada a Luta
Olímpica foi disputada nos Jogos Olímpicos da
era antiga (704 a.C.). Neste sentido, o objetivo
do combate era derrubar o adversário tocando
suas costas, ombro ou tórax no solo. Quem
derrubasse o adversário por três vezes era considerado o vencedor, não havendo tempo que
limitasse o combate. Na época, a divisão que
se fazia entre categorias não levava em consi497
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deração o peso ou o tamanho, mas apenas a
Conforme já citado, a Luta Olímpica, como
faixa etária separando-se os rapazes dos adul- qualquer prática corporal, deve ser tratada petos.
dagogicamente antes de adentrar os muros da
escola (BRACHT, 2000). Neste sentido, esta
Já nos jogos olímpicos da era moderna, a luta que pode ser classificada em seus prinLuta Olímpica começou a ser disputada desde cípios operacionais como de curta distância,
sua primeira edição, ou seja, desde as Olimpía- se aplicada com o devido cuidado, pode trazer
das de Atenas 1896, ficando de fora apenas da inúmeros benefícios aos alunos.
edição Paris em 1900. A partir das Olimpíadas
Ferreira (2006), por exemplo, aponta que as
de Londres em 1908, a Luta Olímpica passou a lutas nas aulas de Educação Física na escoser disputada no evento em dois formatos: Luta la alcançam sucesso em todos os níveis, pois
Greco-Romana (onde o atleta aplica técnicas ajudam na liberação da agressividade, na lautilizando apenas a parte superior do corpo) e teralidade, no controle do tônus muscular, no
a Luta Livre (onde o atleta pode usar as pernas equilíbrio e na coordenação. A referida prática
para realizar as técnicas de ataque e defesa). foi por isso escolhida como conteúdo para o
presente trabalho de intervenção com um proDesde 1904 a Luta Olímpica passou a ter jeto de Educação Física na Escola.
suas categorias divididas por peso, sendo até
hoje separada desta forma. As divisões atuais
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
de peso são: Estilo Greco-Romano nas Olimpíadas – até 60 kg, até 67 kg, até 77 kg, até
A proposta de intervenção com aulas de Luta
87kg, até 97kg e até 130 kg; Estilo Livre Fe- Olímpica ocorreu durante um período de dois
minino nas Olimpíadas – até 50kg, até 53 kg, meses, sendo aplicada em uma sala de aula
até 57 kg, até 62kg, até 68kg e até 76kg; Esti- da escola, adaptada com algumas placas de
lo Livre Masculino nas Olimpíadas - até 57kg, tatame. As aulas foram realizadas com um gruaté 65kg, até 74kg, até 86kg, até 97kg e até po de sete alunos, sendo quatro meninos e três
125kg; Estilo Greco-Romano não olímpico - até meninas com idades entre 9 e 10 anos.
55kg, até 63kg, até 72kg, até 82 kg; Estilo Livre
Feminino não olímpico - até 55kg, até 59kg,
Neste sentido, foram ensinadas técnicas da
até 65kg, até 72 kg; Estilo Livre Masculino não Luta olímpica respeitando a maturação e o
olímpico - até 61kg, até 70kg, até 79 kg, até
desenvolvimento das crianças, sem a preocu92 kg. É digno de nota que as mulheres só copação com uma eventual formação de atletas
meçaram a participar das Olimpíadas na Luta
(TANI et al., 1988). Conforme nos explica Vieira
Olímpica a partir da edição de Atenas 2004
(2004), é nas primeiras séries do ensino Fun(CBW, 2016; MORAES et al., 2016).
damental que o movimento visa fixar as habilidades motoras básicas que devem ser orgaA Luta Olímpica tanto em seu estilo Livre
nizadas com o propósito de contribuir para a
quanto no Greco-Romano é praticada num tatame redondo e, hoje em dia, apresenta como construção de estruturas motoras mais comobjetivo imobilizar o oponente com as costas plexas.
no chão, sendo esta ação denominada “Touché”. Este ato encerra a luta imediatamente.
Quando o “Touché” não acontece, a luta é
decidida por pontos marcados para os atletas
conforme técnicas aplicadas, sendo proibidas
ações de pegada direta no pescoço ou movimentos contra as articulações que tragam riscos aos lutadores (UWW, 2020).

A intervenção proposta também se valeu de
elementos lúdicos como os jogos de combate.
Neste sentido, leva-se em consideração a idade
dos alunos em questão para lhes propor jogos
com regras, visto que são os mais adequados
para crianças que se encontram no período
Operatório Concreto (PIAGET, 1969/1976).
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Além destas questões, as aulas levaram em
conta as questões de demonstração, conhecimento de resultados como forma de feedback
extrínseco e variações de práticas com os métodos do todo e da parte, todos estes sendo
conceitos do campo da aprendizagem motora
(MAGILL, 2000). Seguiram-se oito aulas de intervenção, conforme descrição a seguir.

AULA 1
Foi realizada uma conversa com os alunos
onde o projeto foi explicado. Indagou-se dos
discentes quais as experiências que os mesmos já haviam tido com lutas. Após isso, foram-lhes ensinadas a postura, o caminhar e a
maneira correta de cair. Através de suas respostas e dos movimentos realizados por eles,
foi constatado o total desconhecimento dos
mesmos sobre a prática ensinada. Um fator importante para a verificação de uma posterior
aprendizagem de habilidades motoras decorrentes da prática proposta.

AULA 2
Nesta aula foram demonstrados pelo professor o movimento do Arm Drag (movimento
em que um dos lutadores engancha o braço
e gira rapidamente em direção as costas do
outro, segura sua cintura e tenta projetá-lo de
frente ao solo) e o Rolê (movimento em que
um lutador segura o oponente pelas costas rolando o mesmo por cima de si em imobilização). As demonstrações foram essenciais para
o sucesso do movimento e para aquisição das
habilidades motoras por parte dos alunos. Neste sentido, a aula baseou-se em Magill (2000)
que aponta para a necessidade de demonstrações dos movimentos que devem ser feitas
quantas vezes for necessário.

AULA 3
Da terceira aula em diante, passou-se a utilizar o advento do jogo como facilitador para
a aprendizagem por parte dos alunos. Sendo
assim, com intuito de ensinar o Single Leg e
o Double Leg (pegada em uma ou duas pernas), foi proposto o jogo da fita. Neste jogo os
alunos amarravam uma fita em cada uma de
suas pernas e, em duplas, começavam a disputa com o objetivo de tirar a fita da perna do
oponente ao mesmo tempo em que defendia
sua própria fita. Neste sentido, quanto à aprendizagem motora, o jogo caracterizaria uma
prática randômica que possibilitaria uma transferência de aprendizagem para o movimento
da luta que se intenciona ensinar (SCHMIDT,
WRISBERG, 2006). Além disso, a utilização de
um jogo é bastante envolvente, pois segundo
Huizinga (2010) esta prática se caracteriza primordialmente pela fascinação, pela distração,
na excitação, na tensão, na alegria e no arrebatamento, acrescentando ainda que, no jogo,
há um significado que transcende as necessidades imediatas da vida e lhe confere sentido
à ação. Ré (2011) explica ainda que, a adoção
de jogos reduzidos, com regras simples e voltados para a realização de diversas habilidades é bastante válido.

AULA 4
Na quarta aula foi proposta uma atividade
onde cada criança executasse individualmente
o movimento do Rolê, aplicando o golpe em
um colchonete enrolado. O objetivo foi realizar
uma avaliação de como estava o desenvolvimento de cada uma das crianças até aquele
momento, para poder redefinir os parâmetros
das aulas. Depois disso, foi solicitado aos alunos que, em duplas, aplicassem a referida técnica uns nos outros. Um dos elementos que
caracterizou esta e as outras aulas foi a utilização do Conhecimento dos Resultados como
forma de Feedback Extrínseco (informação
recebida pelo aprendiz a partir de fontes externas). Neste sentido, seguiu-se o apontado
por Schmidt e Lee (1999) para a iniciação de
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uma prática motora. Os autores indicam que se
deve utilizar o feedback com frequência relativa
de 66%, ou seja, deve-se fornecer informações
sobre a execução do movimento ao aluno em
duas de cada três repetições do movimento
proposto. Explicam ainda que, abaixo dessa
porcentagem, a informação pode-se mostrar
insuficiente para influenciar na aprendizagem
motora do aluno, já uma frequência de 100%
pode causar no aprendiz uma dependência
desta informação para a execução. Informar
aos alunos sobre suas performances é essencial para diminuir a distâncias entre a situação
real do movimento e aquela que é esperada.
Além disso, a informação disponível antes da
próxima ação ser produzida é importante para
o planejamento deste movimento.

AULA 5
Para Platão (apud LANGLADE E LANGLADE,
1970, p. 44) “o ritmo é a expressão da ordem
e da simetria, penetra por meio do corpo adentro todo, revelando-lhe a harmonia de toda sua
personalidade”. Sendo assim, o fator rítmico
mostra-se essencial para o desenvolvimento
global do aluno. Já segundo Beraldi (1998),
o ritmo auxilia na organização dos movimentos no tempo e no espaço, contribuindo para
formação e equilíbrio do Sistema Nervoso.
Neste sentido, utilizar-se de um instrumento de
percussão ou de outra forma que traga uma
marcação métrica à ação, que delimite com racionalidade o momento para cada movimento,
pode dar o impulso e a energia para realização
do gesto almejado, fazendo aflorar o ritmo natural do aluno. Tendo tais fatores em mente, na
quinta aula do projeto de lutas, propôs-se um
ritmo para o movimento dos alunos marcado
ao som de palmas, onde cada palma indicava
o momento para cada parte do gesto. Os movimentos solicitados aos alunos foram o Arm
Drag seguido do Rolê.

AULA 6
Na sexta aula foi utilizado um metrônomo
(marcador de ritmo através de sinais sonoros)
para modular os movimentos da esgrima (movimento de defesa onde um lutador desarma a
pegada do outro passando seu braço por baixo do braço do oponente), gerando um ritmo
para a realização deste movimento. Baseando-se nos estágios propostos por Fitts e Posner
(1967), quanto melhor for o padrão de movimento demonstrado e quanto mais próximo
este for do movimento autônomo, menor será
um gasto energético da ação, indicando mais
uma vantagem para a utilização de atividades
rítmicas na prática e, consequentemente, para
a aprendizagem motora.

AULA 7
Na sétima aula, foi proposta aos alunos uma
série de movimentos relacionados à Luta Olímpica cuja sequência envolvia 1) Arm Drag; 2)
Evolução para as costas; 3) Cadeirinha e 4)
Rolê. Por conta da elevada complexidade da
sequência proposta, optou-se pela utilização
do método das partes, relatado por Magill
(2000). O referido método possibilita fragmentar o movimento todo em etapas, algo que traz
uma facilitação às tarefas propostas, proporcionando uma melhor aprendizagem, uma melhor
compreensão por parte dos participantes e, a
partir disso, um progresso maior em cada aula.
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AULA 8 – TESTE FINAL
Na oitava aula, realizou-se o teste para avaliar se ocorreu ou não a Aprendizagem Motora
por parte dos alunos. Aprendizagem esta que,
segundo Schmidt e Wrisberg (2006), se caracteriza pela internalização de um novo comportamento motor. Este novo comportamento
deveria refletir um novo nível de performance
motora para o movimento treinado, sendo que,
este movimento deveria evidenciar certo grau
de estabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um dos alunos que participou do processo
não realizou o teste final. Neste sentido, dos
seis alunos testados, cinco deles atingiram
o nível esperado ao final das oito aulas, demonstrando a evolução necessária para concluir-se que houve aprendizagem motora por
parte destes sujeitos. Além disso, avaliou-se
que mesmo o aluno que não atingiu o nível
esperado, também demonstrou evolução na
execução do movimento testado, terminando o
processo melhor do que começou.

Decidiu-se usar como critério de avaliação o
número de acertos em uma sequência de movimentos executada em quatro tentativas desta
ação. O movimento consistia na série que havia sido fragmentado na aula anterior, ou seja:
1) Arm Drag; 2) Evolução para as costas; 3)
“Cadeirinha” desequilibrando o adversário e levando-o ao chão e 4) Rolê (movimento de rolar
o adversário sobre si). Deliberou-se também
que cada tentativa somente seria considerada
correta se a sequência proposta fosse executada corretamente em suas quatro fases.

Quando se compara o resultado dos testes
com o problema de pesquisa proposto, ou seja,
qual seria o impacto de uma intervenção baseada na Luta Olímpica para a aprendizagem
de habilidades motoras relacionadas às Lutas
de Curta distância? Verifica-se primeiramente
que há este impacto. Além disso, percebe-se
que tal impacto é positivo, ou seja, nota-se que
aulas baseadas em baseadas na Luta Olímpica, amparadas numa abordagem desenvolvimentista (TANI, et al., 1988), nos conceitos da
Aprendizagem Motora (MAGILL, 2000) e que
Deve-se ter em mente que na primeira aula, fazem uso de estratégias baseadas em jogos,
comprovou-se através de uma conversa com surtem um efeito interessante na aprendizagem
os alunos, que os aprendizes não tinham co- das habilidades motoras da prática proposta.
nhecimento de movimentos envolvendo a Luta
Olímpica, assim como, da sequência específica
Sendo assim, pode-se dizer também que
que viria a ser realizada no teste. Esta imperí- os conhecimentos proporcionados pela Luta
cia, também ficou evidente durante o processo Olímpica viabilizaram aos alunos deste projeonde os alunos demonstraram, por várias ve- to galgar alguns passos rumo ao alcance da
zes, movimentos que podem ser classificados dimensão de “Uso e Apropriação” nos aspecno estágio cognitivo, ou seja, o estágio inicial tos relacionados a esta prática, visto que esda aprendizagem, conforme relatado por Fitts e tes conhecimentos forneceram aos aprendizes
Posner (1967).
alguma competência na mesma. Além disso,
proporcionou que esta manifestação cultural
Na realização do teste, considerou-se que o não ficasse presa apenas às aulas na escoacerto em três das quatro tentativas (equiva- la, mas que pudessem ser levadas com reslente a 75% de sucesso) demonstraria o grau ponsabilidade para as práticas fora da escola,
de estabilidade que comprovaria a mudança in- por exemplo, em contextos de lazer (BRASIL,
terna de comportamento que esperava-se dos 2017).
aprendizes ao final do processo, evidenciando
assim a aprendizagem motora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em uma sociedade cada vez mais hipocinética onde, segundo Mauro Betti (2003), a
urbanização descontrolada, o consumismo, o desemprego, a informatização e a automatização
do trabalho, a deterioração dos espaços públicos de lazer, a violência, a poluição, entre outros
fatores, têm levado as pessoas ao sedentarismo à alimentação inadequada e ao estresse. Também, o crescente número de horas vendo televisão ou jogando videogames, tem levado, principalmente crianças e adolescentes a diminuir sua atividade motora.
Esta é uma realidade que precisa ser superada. Para que isso aconteça, segundo Betti (2003),
é necessário introduzir o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai
produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte,
das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade de vida. Isso acontece
quando, nas aulas de educação física na escola, o professor proporciona aos alunos o maior
número de vivências motoras possíveis, contextualizando tais vivências para que contribuam na
formação do cidadão, trazendo-as de um modo que inclua todos os alunos todos os alunos,
independente de gênero, forma física ou de alguma necessidade especial apresentada.
Este é o tipo de prática pedagógica que fará com que estas crianças cresçam gostando de
praticar atividade física. Dentre estas atividades estão inclusas os conteúdos das lutas, tão incansavelmente citados neste trabalho. Além da aprendizagem motora, este objetivo também esteve presente durante o desenvolvimento do projeto servindo como um parâmetro para maneira
como se ensinou as crianças. Acredita-se que, também neste caso, o ensino da Luta Olímpica
atingiu seu objetivo.
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A UTILIZAÇÃO DE MÚSICA NAS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que teve o objetivo de verificar
como e quando os professores de educação Infantil de escolas públicas de São Paulo utilizam
a música como prática incentivadora de aprendizagem dos alunos. A pesquisa foi feita com
base em questionários feitos para a coleta de dados. O artigo, por meio de pesquisa bibliográfica, baseia-se no fato da música desenvolver o cognitivo das crianças, sendo assim, a
pesquisa mostrou que as professoras a usam apenas como instrumento de condicionamento
da rotina ou formação de hábitos ou até para preencher horários vazios de atividades. Com
base nos dados obtidos, pode-se explorar novos usos para a musicalização e orientar melhor
os profissionais para que reflitam sobre ela juntamente com o desenvolvimento das crianças.
Notou-se também desconhecimento dos professores, assim este artigo visa aumentar o repertório sobre este assunto, ajudando assim aos profissionais repensarem a própria prática
pedagógica sempre pensando na formação continuada adotando novas práticas.

Palavras-chave: Música; Pesquisa; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo principal traçar um perfil entre prática e teoria do uso da música
na educação infantil, assim também sobre as dificuldades e o desenvolvimento das crianças.

=Desse modo, Nogueira (2016) mostra que a música está na humanidade desde que ela surgiu, exercendo funções diferenciadas em cada sociedade, como em rituais religiosos, em celebrações ou simplesmente como expressão de sentimentos. 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 (NOGUEIRA, 2016).
=Este artigo aborda os resultados de uma pesquisa feita com os professores da Educação
Infantil de algumas escolas públicas da cidade de São Paulo, bem como o conhecimento destes
profissionais pela utilização da música nas aulas. Esta problemática surgiu por causa da observação de algumas crianças sempre cantando nos momentos de lazer, mas que denotavam certo
condicionamento enquanto cantavam, como por exemplo na hora da alimentação, higiene e etc.
=A proposta foi que os professores respondessem um
ca pedagógica, sobre o que conhecem de música e que
lizar e com qual frequência, além de responderem sobre
no que a música influencia. Foi a partir da coleta destes

questionário sobre a própria prátitipos de atividades costumam reao desenvolvimento das crianças e
dados que o artigo foi construído.
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A MÚSICA COMO INSTRUMENTO
Segundo o dicionário Houaiss, música é a
arte de combinar sons de forma harmoniosa;
O produto desta combinação; Sequência de
sons ou informações agradáveis. O Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI) traz o significado de música como “a
linguagem que se traduz em formas sonoras
capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o
som e o silêncio” (1998, p.45).
Segundo a Wikipédia, 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,
através do sentido auditivo, a necessidade ou
vontade de uma atividade que se baseasse na
organização de sons. Embora nenhum critério
científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa, a história da música
confunde-se, com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana:
Definir a música não é tarefa fácil porque apesar de ser intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, é difícil encontrar um conceito
que abarque todos os significados dessa prática. Mais do que qualquer outra manifestação
humana, a música contém e manipula o som
e o organiza no tempo. Talvez por essa razão
ela esteja sempre fugindo a qualquer definição,
pois ao buscá-la, a música já se modificou, já
evoluiu. E esse jogo do tempo é simultaneamente físico e emocional. Como “arte do efêmero”, a música não pode ser completamente
conhecida e por isso é tão difícil enquadrá-la
em um conceito simples. A música também
pode ser definida como uma forma de linguagem que se utiliza da voz, instrumentos musicais e outros artifícios, para expressar algo a
alguém. Um dos poucos consensos é que ela
consiste em uma combinação de sons e de
silêncios, numa sequência simultânea ou em
sequências sucessivas e simultâneas que se
desenvolvem ao longo do tempo. Neste sen-

tido, engloba toda combinação de elementos
sonoros destinados a serem percebidos pela
audição. Inclui variações nas características
do som (altura, duração, intensidade e timbre)
que podem ocorrer sequencialmente (ritmo e
melodia) ou simultaneamente (harmonia). Ritmo, melodia e harmonia são entendidos aqui
apenas em seu sentido de organização temporal, pois a música pode conter propositalmente harmonias ruidosas (que contém ruídos ou
sons externos ao tradicional) e arritmias (ausência de ritmo formal ou desvios rítmicos),
(WIKIPEDIA.ORG/WIKI/M%C3%BASICA.
Brito (2012) corrobora com a opinião que a
música é linguagem que organiza som e silêncio e assim o ser humano desenvolverá a consciência da linguagem musical quando conseguir ouvir e diferenciar sons, ritmos e alturas,
reconhecendo o som grave ou agudo, curto ou
longo, forte ou suave e etc.
Cunha (2011, p. 56) salienta que: “a música
não é abstrata, nem é pura descarga de emoções; ela é um objeto de conhecimento palpável que deve ser descoberto pelos alunos
a partir do fazer musical”. Baseando-se então
nestas definições pode-se concluir que a música é um importante instrumento capaz de ajudar no desenvolvimento dos alunos, tanto no
cognitivo, quanto na concentração, coordenação motora, socialização, raciocínio, equilíbrio
emocional e etc. O RCNEI afirma que:
O trabalho com a música deve considerar
que ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças inclusive aqueles que apresentem necessidades
especiais. A linguagem musical é um excelente
meio para o desenvolvimento da expressão,
equilíbrio, da autonomia e autoconhecimento,
além de poderoso meio de integração social
(RCNEI, 1998, p. 47).
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as mãos antes do lanche, escovar os dentes,
a memorização de conteúdos, números, letras,
etc., traduzidos em canções (FARIA, 2008,
Ao observar a prática em algumas salas de p.26-27).
aula constatou-se que a música vem sendo utiMas a música também poderia ser utilizada
lizada para estabelecer rotinas e hábitos nos
alunos, ao ouvirem determinada música as com mais objetivos, tais como o desenvolvicrianças já vão se organizando na atividade da mento motor e cognitivo para que a criança vá
vez, quer seja ela na higiene, na alimentação, construindo o próprio conhecimento no dia-ana hora da soneca ou etc. A música acaba sen- -dia. Para Chiarelli (2005):
do usada para “chamar a atenção” da criança
[...] além disso, a música permite que se utilipara que ela desenvolva a atividade esperada.
Brito (2012) destaca a utilização de música, zem jogos ou brincadeiras, como ponto de pardentre vários propósitos, como suporte para a tida para outras atividades, a musicalização em
aquisição de hábitos e atitudes na rotina, des- sala de aula permite que os alunos apreciem
crevendo que neste caso, a música torna-se os benefícios que esta permite no desenvolvium meio para atingir um fim na adequação da mento sócio afetivo, pois crianças, até a fase
adulta, estão desenvolvendo sua identidade,
formação da criança.
encontrando e transpondo sua auto aceitação
Em variados momentos, os professores adé- e autoestima, tudo isso ocorrendo em contaquam a música, no momento soneca, música to com seus colegas de classe, formando um
calma, relaxante; no momento lúdico, música convívio fortalecedor e agradável (CHIARELLI,
que sugerem movimentos corporais e agitada. 2005, p. 49).

A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
COM MÚSICA

A música também é muito usada nas escolas
nas datas comemorativas, os alunos passam
bastante tempo ensaiando para apresentação
para os familiares. A música também está nos
calendários escolares em datas como festa junina, dia das mães e finalização do ano. Observou-se que em algumas escolas estes são
os únicos momentos que a música é utilizada,
mas aqui levanta-se um questionamento quanto ao desenvolvimento efetivo do aluno, nestas
circunstâncias. Segundo Faria (2008):

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E
A MÚSICA

Todo ser humano tem contato com a música
desde muito cedo, mesmo dentro do ventre da
mãe, o bebê já ouve os sons que o rodeiam.
Mesmo não sendo música, estes sons farão
parte da memória afetiva deste indivíduo. Comprovou-se, por meio de médias intra uterinas,
que o feto pode ouvir e diferenciar vozes, distinguir tipos de sons, intensidade e altura, sons
[...] para uma aprendizagem com música, familiares e estranhos e podem até determinar
é muito importante, o aluno conviver com ela a direção do som (VERRI, 1999).
desde muito pequeno. A música quando bem
Brezinca et al (1997) afirmam que o ambiente
trabalhada desenvolve o raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões, por isso, deve-se sonoro intra uterino é repleto de sons materaproveitar esta tão rica atividade educacional nos, como a voz, a respiração e o batimento
dentro das salas de aula. Antigamente, a mú- cardíaco. (MAIELLO, 1997; QUERLEU, 1995
sica era considerada como fundamental para apud Sá, 2001). Cunha afirma que:
a formação dos futuros cidadãos, ao lado da
Matemática e Filosofia. A música no contexto
da educação vem ao longo de sua história,
atendendo a vários propósitos, como formação
de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar
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A criança começa a perceber a música a partir de seu ambiente e da relação que mantém
com as pessoas que convive. Inicialmente, é na
barriga da mãe, ouvindo as batidas do seu coração, que a criança percebe a música. Afinal,
o que move o bebê e a mãe é a necessidade
de comunicação. No caso, a música aparece
como o elo dessa comunicação, seja ao ouvir
sua fala ou pessoas que conversam com ele.
Os investigadores comprovaram que os bebês
se movem em movimentos precisos e sincrônicos com a linguagem articulada do adulto, e
logo nos primeiros dias, conseguem distinguir
a voz feminina da masculina, um som verbal
de um ruído. Logo, a linguagem musical, acompanhada da gestual, é a pioneira na formação
do vínculo afetivo entre mãe e o filho, fator determinante no processo de musicalização da
criança (CUNHA, 2011 p.64).

alternativas devem ser bem escolhidas para
a realização de um bom trabalho em sala de
aula, crianças de educação infantil precisam
de atenção redobrada, até mesmo a noção das
músicas que o professor irá dar para iniciar sua
atividade. A criança deverá ser parte integrante
da tarefa, da brincadeira, afinal, para a criança,
o lúdico é uma brincadeira, não importa a maneira de como ela é levada para a sala de aula
(RCNEI, 1998, p. 47).
Segundo Weigel (1988, p. 18), “a aprendizagem é um processo contínuo e diário e se torna mais fácil quando o trabalho escolar recebe
incentivo, desde a exploração e a descoberta,
entre educador e aluno, quando as aulas são
bem planejadas”. Daí a integração facilita os
aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, e promovem à comunicação social de
maneira significativa as crianças.

A música é muito importante para desenvolver aprendizagens significativas e Brito (2012)
Barreto (2000) diz que “a música contribui
afirma que o constante envolvimento sonoro de maneira indestrutível como reforço no defaz com que as crianças as desenvolvam.
senvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor
e socioafetivo da criança”. Assim cada aluno,
Moran (2000) defende que a aprendizagem ao participar de atividades com música, desennão seja fragmentada e reduzida apenas ao ra- volvem as capacidades motoras, quer seja em
cional, pois o conhecimento se dá em variados uma dança ou gestos; Acuidade auditiva, quer
níveis: no sensorial, intuitivo, afetivo e transcen- seja imitando o que a música manda fazer;
dental. Ele defende que a aprendizagem seja Senso rítmico, quer batendo palmas ou pés
uma articulação de todas as vias do sujeito em nos compassos; Socialização pois participa e
uma construção articulada combinando e refor- observa os colegas da classe e até a aquisição
çando significados, pois as pessoas são dife- da leitura e escrita pois desenvolve a coorderentes e aprendem de forma diferente. Assim, nação motora.Cunha acrescenta que:
quanto mais diversas forem as formas utilizadas para a construção do conhecimento, mais
oportunidades de aprendizado surgirão. Unindo-se então as ideias de Brito e Moran pensa-se em uma aprendizagem com música que
criem novas ações pedagógicas que desenvolvam mais efetivamente os alunos. De acordo
com o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998, p. 47):
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A aprendizagem musical deve ser considerada do ponto de vista da criança, propondo
a compreensão da linguagem musical a partir
da reconstrução que ela realiza. Nesse sentido,
a aprendizagem é assegurada pela estruturação cognitiva das hipóteses espontâneas que
a criança constrói quando elabora seu conhecimento musical. Pensando assim, resgatamos
o papel da criança como construtora de conhecimento e autora de seu próprio discurso, do
professor como interventor no processo educativo e da escola como lugar deste acontecer
lúdico, medido pelo ser afetivo e social que é a
criança (CUNHA, 2011 p. 62).

A PRÁTICA DOS PROFESSORES EM
RELAÇÃO A MÚSICA

Partindo dos resultados de uma pesquisa realizada em escolas de educação Infantil públicas da cidade de São Paulo, observou-se os
benefícios e dificuldades ao se trabalhar com
música no desenvolvimento de práticas pedagógicas. Esta pesquisa surgiu por causa da
observação de algumas crianças que sempre
cantavam as mesmas músicas e mostravam os
hábitos que acompanhavam elas. Assim, notou-se a necessidade de reflexão sobre como a
música pode ser utilizada na educação infantil
de modo que atenda e potencialize a aprendiAssim, para que haja estas possibilidades zagem das crianças.
de desenvolvimento com a música, é necessário que os alunos, o professor e a escola
De acordo com os resultados da pesquisa,
estipulem e cumpram cada um seu papel. Ou os professores entendem a importância da
seja, estabelecendo objetivos claros para que música no desenvolvimento dos alunos, mas
a aprendizagem seja desenvolvida. Os profes- não apresentam fundamentos teóricos que emsores ou a escola não podem ficar condicio- basam suas teorias, as respostas ficaram no
nados apenas a um tipo de música, a vivência campo do senso comum, muitas vezes relacioda criança deve ser levada em conta. Concor- nado ao empobrecimento cultural dos familiadando com a importância deste vínculo e do res, aos sentimentos e ao reforço de conteúdos
prazer vivenciado nas aulas de música, Didier, já trabalhados e principalmente ao condicionaNogueira e Fernandes (2000) afirmam:
mento da rotina.
As experiências musicais da criança, quando
realizadas prazerosamente, poderão levá-la a
amar a música por toda a vida e relacionar-se
melhor com o mundo. O prazer compartilhado
de um jogo musical coletivo, o risco de se expor, cantar na frente dos outros, usar a criatividade em primeiro lugar, fazer ligações entre
a música e as outras atividades são inúmeras
aberturas que a música proporciona [...] Deve-se oferecer-lhe música de qualidade para que
ela se enriqueça, e como “música de qualidade” estamos aqui referindo à música que mobiliza o emocional e o intelectual da criança,
além do natural efeito do movimento corporal
resultante (DIDIER; NOGUEIRA; FERNANDES,
2000, p.13-14).

Brito (2012) ressalta o trabalho diversificado
que pode ocorrer com a música, ele destaca:
trabalho vocal, interpretação e criação de canções, brinquedos cantados e rítmicos; jogos
que reúnem som, movimento e dança; jogos
de improvisação; sonorização de histórias; elaboração de execução de arranjos; invenções
musicais; construção de instrumentos e objetos sonoros; registro e notação; escuta sonora
e musical; apreciação musical; reflexões sobre
a produção e a escuta. Ou seja, perspectivas
de trabalhos interessantes e simples. É óbvio
que não se espera que crianças da educação
infantil escrevam uma sinfonia e nem façam
análises profundas, o que se destaca aqui é
que um planejamento bem feito, a música seleciona previamente podem atingir vários objetivos.
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Alguns professores pesquisados afirmaram
não encontrar apoio da instituição onde lecionam para as atividades musicais, afirmam falta
de material apropriado como instrumentos musicais, rádio, internet para a escolha das músicas e etc. Outra resposta que merece destaque
foi o desconhecimento por parte dos professores de música e instrumentos musicais, embora tenham afirmado isto também afirmaram
que não buscaram o conhecimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi realizado em uma escola municipal de Educação Infantil da cidade de São
Paulo. O procedimento metodológico adotado
nesta pesquisa é pesquisa bibliográfica. Depois, análise da pesquisa feita com 20 professores que utilizam a música como instrumento.
A abordagem do problema foi quantitativa que,
conforme Ruiz (2006) se caracteriza pelo uso
da quantificação tanto na coleta quanto no traNotou-se que alguns professores poderiam tamento das informações por meio de técnicas
rever os próprios conceitos por meio de leituras estatísticas.
e reflexão sobre a prática pedagógica. Perrenoud (2000) salienta que a profissionalização
A natureza da pesquisa tem por objetivo geé uma transformação estrutural e coletiva, mas rar conhecimentos para a prática pedagógica,
que também depende das opções individuais solucionando problemas específicos. Com rede cada profissional. Assim, ao se pensar em lação aos objetivos, a pesquisa se classifica
novas práticas pedagógicas, os educadores como descritiva, pois, segundo Vergara (2007),
precisam desenvolver uma auto reflexão. Nó- tem como finalidade primordial a descrição
voa (1992) afirma que essa reflexão deveria das características de determinada população
ser prática que faz parte da formação docente. ou fenômeno. Foi realizado um estudo com determinados professores, com a finalidade de
Assim, conclui-se que o professor precisa obter generalizações. Este método detalha o
ser autônomo na busca do conhecimento e na objeto da pesquisa, que é a utilização da múreflexão sobre o já adquirido. Não ficar estag- sica como recurso pedagógico, o qual poderá
nado, esperando formações externas. Há inú- dar um direcionamento a futuras pesquisas.
meras possibilidades de aprendizagens, até
mesmo gratuitas e o que tange a música, fazer
O questionário foi entregue aos professoexperimentações, conversar com colegas mais res com a finalidade de averiguar se os meshabilitados ou mesmo buscar bases teóricas. mos utilizam a música no processo de ensino
Ao refletir sobre as dificuldades apresentadas, aprendizagem e qual a importância como resobre falta de instrumentos musicais, há varia- curso didático-pedagógico no Ensino Infantil.
dos tutoriais que ensinam a fabricação destes Também foi entregue aos professores o termo
com sucata, o que já sugeriria aulas lúdicas de consentimento livre e esclarecido para que
para as crianças. Assim, reforça-se a impor- soubessem quais seriam os objetivos da pestância do interesse por parte dos professores, quisa e da possibilidade de responder ou não
se o profissional quer despertar o interesse no questionário
aluno, deve despertar primeiro em si próprio.
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O questionário contempla dez questões fechadas e foi entregue aos pesquisados, contendo
em anexo uma carta de apresentação com as informações sobre a pesquisa e o resguardo da
identificação do pesquisado. Os questionários foram devolvidos no prazo estipulado:

CONSTAM NO QUESTIONÁRIO AS SEGUINTES PERGUNTAS:
1 Há quanto tempo trabalha na área da educação?
( ) de 1- 5 anos ( ) de 5 - 10 anos
( ) de 10- 15 anos ( ) mais de 15 anos
2 Qual a sua formação?
( ) Ensino médio completo ( ) Superior cursando
( ) Superior completo ( ) Especialização
( ) Cursando Especialização ( ) Pós-graduação
( ) Mestrado ( ) Doutorado
3 Qual é a importância do uso da música no desenvolvimento das crianças?

4 Você já participou de algum curso de capacitação que o ajudou no trabalho com os alunos na
área da musicalidade?
( ) sim ( ) não
5 Você tem o hábito de usar música em sala de aula?
( ) sim ( ) não
6 Em caso de resposta não na questão anterior, explique o porquê de você não utilizar?
( ) Não acredito na contribuição da música em sala de aula.
( ) Não tenho tempo para preparar aula com música.
( ) Não me sinto capacitada para trabalhar com música.
7 Em sua opinião, a música facilita a construção de conhecimento?
( ) sim ( ) não
8 Assinale uma ou mais alternativas sobre a contribuição da música em sala de aula.
( ) Melhora atenção, participação e interesse.
( ) Contribui com o desenvolvimento da expressividade, afetividade e raciocínio.
( ) Facilita a assimilação dos conteúdos.
( ) Não contribui em nada.
9 A escola oferece materiais para trabalhar a música?
( ) sim ( ) não
10 Liste abaixo quais dificuldades você encontra na unidade escolar que leciona para utilizar
música nas suas aulas:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa feita conclui-se que a música é de fundamental importância para a formação do ser humano e que ela ajuda no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. A análise das respostas e da bibliografia lida apontam para uma distorção entre as bases teóricas e o
senso comum que os professores seguem, sugerindo uma falta de interesse por pesquisas no
assunto, já que há muito material disponível para consulta. As respostas sobre falta de material
também apontam para um desinteresse, já que há tutoriais que ensinam a fazer com materiais
baratos ou sucata.
Observou-se uma certa resistência quanto à pesquisa de novas maneiras de ensinar determinado assunto. Destaca-se ainda que há também muitos profissionais empenhados e comprometidos com o desenvolvimento dos alunos e o uso da música, compreendendo os benefícios e se
utilizando dela sem muitas dificuldades. Diante das inúmeras formas de se trabalhar a musicalização infantil, Paz (2013) alerta sobre a importância em se escolher uma metodologia:
A escolha de uma metodologia de ensino é sempre motivo de grande preocupação para o
professor, porém, estamos cada vez mais convencidos de que não há um método completo. O
método não pode ser uma coisa rígida, mas precisa comportar uma flexibilidade tal que permita
a quem faça uso dele, obter o máximo de rendimento com um mínimo de esforço, sem a preocupação de encontrar o definitivo e, acima de tudo, trabalhando com satisfação. A escolha do
método, em suma, depende da realidade local e humana. Quanto mais métodos e técnicas dominar o professor, maiores serão suas condições e possibilidades de ajudar o aluno a encontrar,
musicalmente, o seu caminho (PAZ, 2013, p.14).
Constatou-se que a formação continuada é necessária em qualquer campo, mais ainda na
educação. A autorreflexão docente também se faz necessário, buscando um alinhamento com
a equipe escolar e com a faixa etária atendida. Segundo Freire (1997, p.25), “não há docência
sem discência, pois quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e
forma ao ser formado”.
Cada profissional deve ser ativo no desenvolvimento da criança que atende, deve também ser
motivado e ajudado pelos membros da unidade escolar. A música traz muitas alternativas e cabe
ao professor descobrir o que melhor atende suas perspectivas e as delas (crianças).
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AS ILUSÕES PERDIDAS E A ESCOLA

RESUMO: A morte é uma presença constante na humanidade e é a única certeza que todo
ser vivente possui. A presença de perigo induz o cérebro a buscar informações que o leve a
distanciar da eminência do sofrimento e a ressignificar o contexto de morte. Por meio dos
anseios de professora buscarei dialogar sobre os sentimentos desconfortáveis das crianças
resultantes pelas perdas ou morte. Sendo os objetivos deste artigo, Refletir como é a abordagem de morte na instituição escolar e em como o cérebro humano propicia o entendimento
sobre o processo de organização neural e a significação da morte e perda. O método escolhido é um estudo fundamentalmente alicerçado em bibliografias que convergem à análise dos
receios sobre a morte e norteado por estudos envolvendo o cérebro.

Palavras-chave: Educação; Isolamento social; Medo; Morte.
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INTRODUÇÃO

D

ialogar sobre morte, esta ilustre desconhecida, é algo que leva as pessoas e principalmente os professores evitar falar sobre o assunto, ou por temor, ou por não se informar
sobre o assunto e não achar relevante, ou por não ter enfrentamentos em sala de aula
ao longo da carreira, ou por achar que envolverá religião e crenças. Mas é possível dialogar
sobre a morte por meio da filosofia, mesmo porque inspirou não só o homem comum como
também a grandes artistas desde o início da humanidade, há “inúmeros registros sobre a morte
como perda, ruptura, desintegração, degeneração, mas, também, como fascínio, sedução, uma
grande viagem, entrega, descanso ou alívio” (KOVÁCS, 1992, p. 02).
Mesmo porque, a experiência de perdas, em nosso espaço temporal, será contemplada a
todos no decorrer da vida, Stamateas (2011) descreve uma estatística de até quarenta perdas
emocionais e que será impossível evitá-las, pois o apego afetivo a coisas e pessoas é ininterrupto, o que explica o mal estar de que nada é definitivo e os vínculos são rompidos, mas é
essencial a superação da dor. As questões de perda já são discutidas entre os psicólogos, com
atendimento e terapias não só para entender o processo, como também superar ao longo do
tempo.
Outra questão pertinente sobre a realidade humana é que não há consciência sobre a morte
ao nascermos, mas conforme o seu crescimento, a criança terá inumeráveis experiências de
perdas e consequentemente, a memória consciente da morte, “neste sentido o medo da morte
é algo que a sociedade cria...” (KOVÁCS, 1992, p. 22). O mundo, constantemente, passa por
diversas mudanças e as manifestações culturais transformam as pessoas e os acontecimentos
gerados pela pandemia causada pela doença COVID-19 e as sequelas do isolamento reforçará
ainda mais um olhar sensível e atento dos educadores à estas mudanças, pois é na escola,
propulsora de discussões culturais, de hábitos e comportamentos, que conecta com a História.
Sempre houve discussões produtivas entre professores e toda a equipe escolar para criar
intervenções educativas com intenção de vencer as dificuldades de aprendizagens dos alunos
e a expectativa de orientar as inquietantes alterações neurais que afeta o comportamento dos
alunos. Para alicerçar o desenvolvimento intelectual da criança e as diversas construções no
decorrer da aprendizagem o professor deve ensinar e avaliar as necessidades dos alunos, permitindo ao discente a superar, na medida do possível, o desequilíbrio e as crises.
A escola deverá definir novas abordagens pós-pandemia, o que requer uma organização de
tempo entre conteúdos, entreter as crianças, garantir a segurança e evitar a ansiedade, assim
como também, entender que perdas podem ter ocorrido e o medo de enfrentar ou entender a
morte. Diante da pandemia, não podemos simplesmente fingir que ela não existe, como outrora
aconteceu, conforme a explicação de Orione (2012) “o homem é um ser mortal, cuja principal
característica é a consciência de sua finitude”, porém não podemos viver sob a sombra de todos
os medos com relação a morte, empurrando para baixo do tapete, ou melhor, criando defesas
que podem nos abrigar deste medo.
Pensar na educação integral e em estratégias para educar, significando a aprendizagem, conscientizando com conhecimento sobre a realidade da vida. Nesse sentido, o processo de ensino
não pode limitar a oportunidade de vivenciar o universo de novas aprendizagens e muito menos
perder a perspectiva da compreensão de mundo, pois só assim o aluno poderá se transformar
continuamente e compreender a sua existência.
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MENTE E SENTIDO: O QUE DEPRIME
OS SERES HUMANOS
A bíblia, em Gênesis capítulos 1 à 3, relata
que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus e criado para a eternidade, não
havia o conceito de morte. Porém, com a desobediência do homem, Adão, ao comer o fruto
que Deus havia ordenado que não comesse,
deu-se o conhecimento sobre vida e a morte
e esta foi a primeira perda irrecuperável do homem e até hoje luta para não atingir a finitude,
luta pela vida. Desde então, a vida depois da
queda do homem, segunda a bíblia, passou
por infindáveis transformações. Não farei uma
análise sobre as questões cristãs, mas é importante ter um esboço sobre a origem da morte.
Orione (2012) faz um esboço filosófico sobre
a morte descrevendo que quanto mais falamos
sobre a morte, mais a teremos como aceitável, “filosofar é aprender a morrer”. No início da
construção da civilização, a morte, segundo o
autor, coexistiam sem conflito com a vida, ela
era concebida como algo natural e era o forte
indício de que a existência humana, a existência de si, realmente aconteceu e vários monumentos foram erigidos como lugar de memórias. Nesse sentido, é instigante a proposição
de Kovács (1992, p. 31): “A morte domada é a
morte típica da época medieval.
O homem sabe que vai morrer, [...] Os homens daquela época eram observadores de
signos e, antes de mais nada, de si mesmos” e
seguiam-se atos antes da morte eminente com
lamentos da vida, anseio ao perdão, a absolvição sacramental e por fim, rituais fúnebres
ladeados com despedidas e a identificação da
natureza humana na arte e ilustrações para os
túmulos.
O semblante da morte é reconstruído pela
nova ordem econômica do mundo, remodelando a sensibilidade da condição humana para o
medo do que virá após a alma fechar os olhos,
Kovács ainda descreve que “a sociedade atual
expulsou a morte para proteger a vida”, a morte
deixou sua naturalidade para ser um fenômeno
tenebroso registrado pelo relógio ao findar o
último sopro de vida.

A morte segue com codinome medo, porque
atualmente ela é atribuída ao fracasso, ruptura
e não há consolo para o grito silencioso ao
assunto que deseja esquivar-se: ninguém deseja falar sobre a morte. Refletir sobre o que
deprime seres humanos, podendo vir a se tornar parte integral de si mesmo, se não for bem
administrado, cujo sofrimento se transforma
em questionamentos, o que somos, por que e
para que vivemos, numa fusão de sensações
e carências sem clarezas, inconstâncias emocionais, levando ocasionalmente do pânico à
inércia, da autoconfiança à baixa autoestima.
Segundo a afirmação de Teixeira (2014), o
senso comum descreve a depressão como
corriqueira, devido às condições contemporâneas e a vertiginosa vida estressante em que
o mundo vive, influenciou significativamente o
aumento do diagnóstico desse malefício. Não
acontece somente a pessoas de baixa renda,
na verdade é uma roleta russa cujos fatores levam pessoas de qualquer faixa etária, financeira ou local do mundo. São sentimentos ocasionados por profunda decepção desestruturando
emoções, distorce o pensar e fazer, induzindo
o cérebro a se entender doente no físico.
Contudo, Teixeira ainda aponta que mente e
cérebro é, ainda, uma discussão profunda devido a amplidão de questionamentos sem respostas e as disputas de teses filosóficas em
que a mente é abstrata e o cérebro é físico,
portanto, diferentes. Enquanto outras dizem
que não há diferenças entre mente e cérebro,
sendo um só. Com essas incertezas se procura
assimilar a interação do físico com a mente e
com isso manipular os recursos dos estados
mentais ou o mental no físico, explicando as
causas de sofrimentos, destruição e transtornos, bem como as possibilidades de mudar
esse comportamento.
E é quando se procura alívio a sensações
inexplicáveis da dor, recorrendo a medicações,
como se fosse a salvação para a humanidade, criando uma necessidade de obtê-los. Angustiar-nos deixou de ser temporário, havia
esperança que se resolveria qualquer situação
com a passagem do tempo ou por diálogos
de desabafos, como explica Teixeira: “As pessoas não ficam mais tristes, mas deprimidas,
[...] Para tristeza e fúria ministram drogas que
podem evitá-las”.
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Os neurônios responsáveis para a conservação da nossa memória e “quando acionamos
essas memórias reforçamos conexões existentes e/ou geramos outras, dessa maneira é que
ocorre o que chamamos de neuroplasticidade”
(ARAÚJO, 2018). Para que haja o registro de
informações na memória, Araújo explica as
três etapas processuais: Primeiro, a aquisição
– Ocorrem estímulos sensoriais, o cérebro assimila e decodifica a informação; Segundo: a
consolidação – Fixa a informação, mas dependerá do grau de importância; Terceiro: a evocação – Qualidade do que foi registrado; [...]
Quando a informação é possível de ser resgatada, entende-se por memória consolidada.
Portanto, sem memória não aprenderíamos
falar, fazer, ler e muito menos reconhecer as
pessoas. Não teríamos registros em nossas vidas, inábeis a uma vida produtiva. E entender
como aprendemos e como podemos manter
essas aprendizagens em nossa memória de
longo prazo é um dos desafios que enfrentamos diariamente.

cobranças, modo multitarefa, desequilíbrio
mental, perdoar os seus lapsos e do outro, a
morte.
É normal a diversidade de experiências do
medo e o nosso cérebro em resposta positiva,
nos reveste de proteção, explica Stamateas e
orienta sobre a possibilidade de ser, também,
negativa, caso o medo se funde a angústia e
não encontre resolução para o momento vivido, “se transforma em irracional, persistente,
paralisante” e deve ser combatido, antes que
perdure.
O estresse e o desequilíbrio emocional alimentam a depressão, ainda Stamateas, pois
conduz a um beco sem saída, cujo olhar de si
mesmo se torna negativo. A confiança cai por
terra, o cansaço mental retira a energia, incapacitando a possibilidade de reverter a situação,
bloqueando o sentimento de prazer e felicidade, causando o sabor amargo do fracasso. E
surge então, emergindo em torvelinho de culpa
e inutilidade, a impotência diante da dor insuportável.

Resgatar a memória de forma consciente
para fatos importantes que adquirimos, com
novas informações e reter para uso futuro, ainda Araújo, é compreendido em diferentes locais
do nosso cérebro: - Lobo Frontal: guardamos a
linguagem e raciocínio; - Lobo Occipital: vemos
a imagem; - Cerebelo: atividade mecânica; Lobo Temporal: responsável pela audição e
seu processamento; - Lobo Parietal: responsável pelas sensações como olfato, tato... , sendo
subdividido como memória de longo prazo –
guarda lembranças permanentes; curto prazo
– facilmente esquecido e memória de trabalho
– armazenamento temporário de informações,
portanto, exige ensaio e repetição.

A poética da vida é transpor obstáculos, articular atividades, construir eventos e acontecimentos, estar consciente de sua existência
para algo e alguém, porque o ser humano
não vive só. Porém, o distanciamento social
imposto as pessoas, devido a COVID-19 não
nos preparou para uma convivência em tanto
tempo juntos e para o mal-estar em viver em
confinamento, com mais horas uns com os outros, fragilizou não só as convivências, mas o
significado dessa convivência. A percepção de
que uma doença poderia lhes causar a morte
era possibilidade remota e longínqua, mas a
pandemia trouxe uma posição oposta, a perda
da vida está próxima, como um visitante a porNo que diz respeito a importância de conhe- ta e assustadoramente real.
cer os tipos de memória e identificar os locais
do cérebro, é descrito por Stamateas (2011),
Com o isolamento social, prevê-se agravaque possivelmente possa ser afetado, é oportu- mentos em como lidar não só com os medos
no para entendermos os graus de dificuldades, das crianças com o vírus, como também na
caso haja lesões significativas para a apren- violação dos direitos da criança dentro dos
dizagem ou a interação com o outro. Assim seus lares, nos desafios de aprendizagem com
como também entender os determinantes con- as aulas remota e tantos outros. Uma nova getemporâneos para a falta de memória, como ração de estudantes, com mudanças significaa alteração do sono, excesso de informações, tivas em atitudes, o que antes lhes era natural,
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o toque e aproximação do outro, passará a um
O que explica que pessoas com maior índice
receoso toque de objetos e pessoas, temero- de ansiedade sofrem mais com o prenúncio de
sos pela aura de doença e morte pairando so- morte. Kovács, (1992, p. 23) descreve que no
bre suas cabeças.
caso da criança, o medo não difere do adulto,
porque o primeiro medo que a criança presenA escola deverá definir novas abordagens cia internamente é do abandono ou ausência,
pós-pandemia, o que requer uma organização quando a mãe ou o responsável mais presente
de tempo entre conteúdos, entreter as criannão se encontra ao alcance de seus olhos e
ças, garantir a segurança e evitar a ansiedade.
ao longo do seu crescimento, o meio em que
Na verdade, são novas regras para o bom conviver, ou melhor, novas regras serão acrescen- vive, apresenta a morte com experiências netadas e exercitadas para que seja agradável e gativas e ao ser inserida com outras crianças
são submetidas ao distanciamento dos pais e
seguro.
aos problemas de relação com outras crianças
O fluxo tenso da vida sempre esteve atrelado e vivencia a era das ilusões perdidas.
ao último suspiro que o ser humano inevitavelmente dará, entregando-se ao regaço espectral
Por que as ilusões perdidas? Ainda Kováda morte, originando uma situação sagrada na cs, o imaginário infantil permite ao primeiro
sociedade: a preservação dos que aqui não vi- momento conceituar a perda como um faz de
vem mais e foram amados ou de algum modo conta, mas quando se torna real por alguma
importante.
experiência próxima, sente a potência do inevitável: o abandono. Só então, passa a temer ao
COMO PODEMOS VIVER SOB A
concretizar as perdas, a morte e então, chora.

SOMBRA DA MORTE

“O medo é a resposta psicológica mais comum diante da morte”, Kovács (1992, p. 16) e
afirma, um pensar fugaz sobre a morte desencadeia em todos os seres humanos a química
do medo já que espectro do morrer não tem
uma regra natural por idade, sexo, religião ou
estado econômico, estamos sujeitos a qualquer momento, qualquer um, uma fila invisível
para morrer e não está em nosso controle, causando a sensação mista entre a ansiedade e o
medo, organizado em redes neurais do nosso
cérebro, mais precisamente no sistema límbico.
Hoje, essa interação das crianças com a televisão, vídeo games e internet, cuja demonstração de violência e morte é permeada com
forte influência a banalização e impessoalidade. Porém, a situação muda quando “entre as
vítimas se encontre alguém conhecido”, Kovács (2012), ou seja, a criança transforma-se de
espectador em participador.

Uma emoção é a evocação de um pensamento problematizador e ao causar internamente angústia insuportável, são os olhos que
expressam externamente o romper da angústia, os olhos ardem e produz o choro. Esperidião et al. (2007) afirma que no sistema límbico, quando as emoções afloram, produz um
gatilho para estimular ainda mais as glândulas lacrimais, produzindo as lágrimas e estas
emergem na superfície dos olhos.
A junção do pensamento e emoção produz
variações positivas ou negativas, rir ou chorar,
não é circunstancial, mas por manifestações
emocionais motivadas pensamentos evocados
pela memória de curto ou longo prazo, “porque
não são os acontecimentos que determinam
meu estado, mas os pensamentos que tiver a
respeito desses acontecimentos” (STAMATEAS
, 2011, p. 151).
Portanto, chorar é olhar longamente a dor e a
perda de alguém, cuja ruptura desorienta, retira
a esperança de comunicar-se, de aconchegar
e de ter vivências com esse alguém, por isso o
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choro é a expressão da dor. Stamateas afirma díacos, pressão alta ou baixa...). Nossa postuque é imperativo diluir completamente a dor no ra aponta nossas emoções.
choro, “é bom esgotar essas lágrimas” e expressar o que corrói internamente e libertar-se
Traçarei um diálogo entre os períodos do
um pouco do fardo.
desenvolvimento cognitivos, conforme Piaget
(2010, p. 27 à 29) e as dimensões do conceito
É fato indiscutível que, seres humanos, pos- de morte, segundo Kovács (1992, p. 52) sobre:
suem uma fragilidade apresentada desde o
nascimento e é primordial o viver coletivamenPensamento pré-operatório:
te, ou seja, é dependente de outro ser humaUso de símbolos, palavras, números para
no e isto, segundo Wallon (2007, p. 46), faz representar aspectos do mundo, relaciona-se
parte do processo de crescimento e avanço egocentricamente, pois o mundo é fruto da perna aprendizagem. A interação com os pais é a cepção imediata. A criança ainda não distingue
primeira ligação afetiva e oferece papel funda- os seres inanimados e animados, a morte não
mental para primeira linguagem: a linguagem existe, portanto não atribui significado.
motora como o choro e o grito, sabendo que
terá pessoas que a atenderão, porque é dePensamento operatório concreto Aplicação
monstração de necessidade. O filósofo apre- de operações lógicas a experiências centradas
senta uma citação muito poética sobre o choro no aqui e agora. Início da verificação das opeao nascermos:
rações mentais, revertendo-as e atendendo a
mais de um aspecto. As crianças conseguem
O choro do recém-nascido que vem ao diferenciar seres animados e inanimados, mas
mundo, choro de desespero, segundo Lucré- não internalizam como ela acontece, mas encio, ante a vida que se abre para ele, choro tendem que há fim para as coisas.
de angústia, segundo Freud, no momento que
se separa do organismo materno, para o fisioPensamento operatório formalPensamento
logista nada mais significa que um espasmo abstrato, especulações sobre situações hipotéda glote, que acompanha os primeiros reflexos ticas, raciocínio dedutivo, planejamento e imarespiratórios. Sua motivação psicológica liga- ginação. Internalizam, compreendem a morte e
da ao pressentimento ou ao lamento tem, com o ciclo da vida. “A morte é definida como parte
efeito, algo de mítico. Mas sua redução a um da vida”.
simples fato muscular não passa de uma abstração. Ele pertence a todo um complexo vital.
“Educar é adaptar a criança ao meio social
Ao espasmo está ligado o choro, mas também adulto” (PIAGET, 2010, p. 123). Esse grande
um conjunto de condições e de impressões si- psicólogo nos instrui a entender que ensinar
multâneas que se exprimem no espasmo bem a criança em crescimento, respeitando suas
como no choro” (WALLON, 2007, p. 118).
fases, possibilitando a instrução dos saberes
científicos, humanos, morais e sociais, como
O ato motor, ainda Wallon, expressa os es- seres ao conhecimento e atuantes no mundo.
tados emocionais da criança e gera estados
emocionais nos adultos. E ao crescimento, diWallon (2007) reforça o pensamento de Piaminuem-se os atos motores, pois se apropriam get ao afirmar que o desenvolvimento da crianda linguagem verbal e passam a ter maior con- ça é marcado não só por aprendizagens, mas
trole sobre o ato motor. E é por toda a vida, por- também por meio das crises e conflitos, que
que continuamos a expressar nossas emoções fazem parte do desenvolvimento infantil, bem
pelo corpo e de formas diversificadas, tanto como as contradições, levando a influenciar e
expressões faciais (nervoso, paixão, choro...) potencializar o processo de aprendizagem. Isto
como também pelo biológico (batimentos car- é bom, pois resulta no amadurecimento do sis523
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tema nervoso, que impulsiona novos exercícios
do pensar e alterações com o meio, levando ao
uso da inteligência - estímulos. Nas palavras do
psicólogo, “a inteligência é a adaptação por excelência, o equilíbrio entre a assimilação contínua das coisas à atividade própria e a acomodação desses esquemas assimiladores aos
objetos em si mesmo” (PIAGET, 2010, p. 142).

Segundo Kovács (1992, p. 22) a hostilidade
negativa em confessar a morte de alguém para
a criança, não a está protegendo, está subjugando-a a fragilidade culposa, por entender ser
a causadora da morte ou a impotência frustração e raiva. Para Stamateas, temer a morte
nos leva a preservar a vida e protegê-la, porém
com temperança, porque não podemos temer
o tempo todo. O nosso cérebro não suportaria
O que predomina é a dicotomia entre os pro- e entraria em colapso se produzisse ininterrupfessores e a morte, os professores protestam tamente a química do medo, resultando em desobre o tema da morte, ainda que se encontre samparo e depressão.
em situação de vivências sobre essa temática,
tanto os próprios como também os alunos, reAs crianças também devem ser confrontadas
cusam-se por não ter domínio sobre a situação, a reviveram suas perdas, sofridas em seu temsentem-se frágeis ao desconforto de confrontar po de vida, o que torna mais fácil compreender
a temática de morte, ainda que em alguns con- a dor do próximo e serem solidárias, “a autoteúdos sejam contemplados.
consciência ajuda a enxergar os próprios sentimentos e a ter empatia, reconhecer e comprePara Kovács (2012) o desafio de implemen- ender as emoções alheias” (ARAÚJO, 2018),
tar essas discussões em sala de aula, também porém, Kovács (2012) acrescenta que, amigos
é dificultado por falta de literatura, de cursos, ou um professor não substituem o consolo de
propostas no plano de ensino nas licenciatu- uma mãe, mas como pessoas envolvidas e
ras, independente de qual seja e Lato Sensu mediadores na aprendizagem tangem o acolhivoltados para a educação escolar sobre morte mento e oportunizar, na medida do possível, a
e luto.
superar dificuldades no desenvolvimento emocional dos alunos.
Assim como o adulto, a criança também deseja negar a morte, a partir da consciência da
Contudo, Kovács aponta que, nenhum dos
perda de um ente querido, se entende como 478 educadores do ensino fundamental, após
participante desta fila invisível, o que acarreta uma pesquisa científica, propôs ou indicou
problemas escolares, sintomas físicos e psíqui- uma disciplina específica sobre o tema, nem
cos, ansiedade e baixa autoestima.
na escola e muito menos em instituições de ensino superior, voltados à educação. A mesma
Em nenhum momento, deve-se ocultar o fa- autora salienta a importância da empatia e do
lecimento de um conhecido e o processo de acolhimento, se sensibilizando com o sofrimenluto e nisto Kovács (1992, p. 49) enfatiza que to da criança e oferecer conforto para a sua
a criança passará por dificuldades de aceita- perda. A afetividade pode ser demonstrada no
ção e transpor outras fases de luto. Urge evitar abraço apertado, no ouvir sem pressa, ser vero fim da linha das ilusões. “O luto é um pe- dadeira na explicação sobre a morte, mas com
ríodo de crise para a criança, que o enfrenta delicadeza e incluir propostas ao longo do ano
conforme ritos familiares e sua cultura. É um com propósito de retomar a temática como fato
processo natural e necessário, pois se trata da inerente ao homem e a todo ser vivo.
dolorida elaboração da perda” (KOVÁCS; ALVES. 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos cursos de licenciatura realizados, principalmente sob influências freiriana, aprendemos que o trabalho do educador se resume em partes distintas: conhecer os problemas e as
necessidades de seus educandos, esclarecimento da sua proposta de trabalho e os processos
de desenvolvimento da participação do grupo ou da própria comunidade em que trabalhada,
norteando suas aulas no currículo proposto para cada fase educacional. Neste processo o educador ensina e aprende, é mediador de alunos protagonistas.
Enfrentamos desafios que está além das palavras, pois recebemos criança com altos graus
de dificuldade de aprendizagem, alguns com especificidades especiais, sem que haja salas e
profissionais específicos para agregar ao que propomos em sala de aula, contamos com a inexistência dos instrumentos de acessibilidade.
Vale mencionar os casos que extrapolam a compreensão humana, em que recebemos crianças em situação de risco, desde filhos de traficantes aos que sofrem maus tratos, descaso familiar, que recebem abusos físicos e psicológicos, falta de rotina e sem a educação adequada à
higiene, convívio com o tráfico e pais alcoólatras, causando malefícios psicológicos as crianças
e a nós, como um efeito dominó.
A educação de modo geral é muito precária, mas isso faz parte de um processo histórico, desde o início foi elaborada com objetivos dual, motivo pelo qual as mudanças acontecem lentamente e nem sempre progressista. Não houve valorização de classes no sistema educacional, pois
a educação de qualidade era oferecida apenas para as classes dominantes e a nossa nação
não é formada de classe dominante, pelo contrário, o que prevalece são as classes populares.
Muitos discursos já foram levantados para a melhoria da educação, pois ela é extremamente
importante e fundamental para o desenvolvimento do país, por dar ao indivíduo o acesso à leitura, escrita, compreensão de mundo, voto consciente e autonomia. Muitas mudanças e melhorias
já aconteceram, mas, ainda temos muito que mudar.
Porém, não devemos pensar somente em pontos negativos, porque a educação escolar seria
inexistente, teríamos desistido a muito tempo, apesar das perdas de sono de alguns casos difíceis de exorcizar da mente. Procurar coisas saudáveis, nos apegar à Deus e entender a nossa incapacidade humana de ajudar a todos. Em nossa limitação busca incentivar e promover o pleno
exercício da cidadania através das armas que dispomos: afetividade, compreensão, a educação
e estudos para ampliar a compreensão dessas necessidades.
Estudamos e sabemos que papel do pedagogo ao longo da história era de condutor, encarregado para educar; mestre, cuja conduta conduz instrução e a consciência, devido a isso, a
nossa imagem está associado ao saber, à transmissão e ao vínculo com o aluno, isto é incontestável e, é justamente nas mudanças de ensinar, mediar, observar e permitir que o aluno seja o
protagonista da aprendizagem, ou seja, parte integrante do processo de ensino e aprendizagem
permite uma troca, no qual o professor também aprende com o aluno.
Mesmo diante de tantas informações na internet e diversos recursos de materiais como livros
de psicologia, psicanálise, auto ajuda, entre outros e mesmo que, diariamente, a criança seja
bombardeada pela mídia sobre sofrimentos, violência e a morte, ainda há entraves para o educador abordar essa temática, ou por particularidade em como cada um lida com a morte e perda,
ou por escassez de materiais de pesquisa que discute a questão na escola e até mesmo na
formação pedagógica.
O trabalho do professor não se resume apenas ao ensinar as matérias que compõem o currículo escolar propriamente dito, ele vai além das fronteiras da escola, pois o que o aluno aprende
na instituição escolar ele leva para a sociedade a qual ele está inserido, da mesma forma a sociedade a qual ele está inserido leva para a instituição escolar.
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A escola exerce um papel de suma importância na vida dos estudantes, por este motivo não
podemos negligenciar o tema da morte, independente de credo ou religião. Devemos, não
como uma carga a mais em meio a tantas responsabilidades, nos preparar e nos capacitar em
formação acadêmica ou solicitar a rede em que trabalha palestras e cursos com profissionais
especializados.
Sabemos que a nossa profissão muitas vezes é quase um sacerdócio, mas em nenhum momento enquanto estudamos ouvimos o contrário, mesmo que no mais íntimo do nosso ser, desejamos que assim não seja!
Temos então, uma responsabilidade a partir desta opção profissional e faz parte do processo
de construção do conhecimento, lidar com muitos conflitos. A expectativa é nos deslocar um
pouco dos conteúdos e abranger possibilidades de incluir temáticas que convergem para a necessidade dos alunos.
Precisamos de uma reflexão corajosa e discussões na educação sobre morte e perdas, que
leve o professor a uma nova postura diante desta temática. O luto não atinge a todos da mesma
maneira, porque não somos iguais. Não somos iguais no físico, no emocional, nas habilidades
e nem financeiramente.
Sei que este tema deixa muitos professores na defensiva e tantos outros desconfortáveis, todos os artigos e livros pesquisados para este artigo apontam para isso, descrevendo os próprios
medos, os receios de mais responsabilidade. A violência está crescendo, as crianças estão vivenciando perdas prematuramente significativa e ainda um agravante, a pandemia da COVID-19.
Esta pandemia e o isolamento social nos é tão recente, cuja totalidade de prejuízos ainda não
entrou nos livros de história, porque ainda está sendo escrita. Diariamente somos bombardeados por notícias que angustiam, a espera de algo novo surja para banir as incertezas e termos
as nossas vidas rotineiras resgatadas.
Quanta bagagem de sofrimento as crianças trarão para dentro da sala de aula? Quais vivências adquiridas nos espaços compartilhados pelas famílias, em grande ou pequeno cômodo e
consolidar em suas memórias? Nem todos os alunos vivem a propaganda da margarina com a
família perfeita e feliz. Aconteceram perdas, morte, luto em sua família? Quantas ilusões serão
perdidas?
Urge pensar em estratégias para alcançar as crianças que vivem a diversidade do silêncio,
medo ou perdas. Reinventando-nos neste período de isolamento social e com a absoluta certeza, nossos alunos também se transformaram. Mesmo que para uns, apenas, uma fração de
segundo, para outros como estar sentado em vulcão prestes ou em erupção. Marcas serão deixadas. Definitivamente, não há resposta final, porque essas vivências ainda estão sendo escrita
em cada um.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Diante do anúncio frequente de diversos problemas e desastres ambientais como
contaminação de rios, desmatamento, incêndios em áreas florestais e outros provocados por
inúmeras atitudes errôneas que afetam a Terra e todo ser vivo que nela habita, a Educação
Ambiental toma mais relevância. Este artigo visa demonstrar sua importância dentro da Educação Infantil. Com base em uma pesquisa bibliográfica e da análise dos trabalhos de Reigota
(2009), Tiriba (2010), artigos e da legislação vigente, compreendemos a necessidade de iniciar
esta instrução desde a Educação Infantil suscita na criança, além do sentimento de encantamento e inteireza, também o de responsabilidade pela garantia da vida hoje e no futuro.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação Infantil; Criança; Meio ambiente.
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INTRODUÇÃO

A

poluição do ar, mudanças climáticas, desmatamento, incêndios florestais, perda da
biodiversidade, extrativismo irresponsável, aquecimento global, degradação da terra,
excesso de lixo marinho, uso exacerbado da água doce entre tantos outros problemas
evidenciam a catástrofe ambiental a qual o mundo está envolto.
Discussões sobre a conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável estão cada
vez mais em evidência, trazendo à tona o cenário devastador provocado por atitudes desacertadas, que infelizmente continuam ocorrendo e ocasionando grandes estragos além do agravamento dos problemas ambientais.
Valendo-se de uma pesquisa bibliográfica, o presente artigo nos mostra o início da crise ambiental através da revista histórica de alguns acontecimentos alarmantes, que levaram a conscientização e a organização de reuniões decisivas para a tomada de decisões mundiais importantes
no intuito de minimizar esses danos. Diante da insuficiência destas ações se faz necessário
educar ambientalmente o homem.
Este artigo objetiva alcançar um vislumbramento da importância dimensional que a Educação
Ambiental vem tomando e de sua valorização dentro da Educação Infantil.
A infância é o período da vida mais favorável para iniciação deste trabalho de conscientização
ambiental, uma vez que as crianças estão em desenvolvimento físico, emocional e social e serão
os adultos do futuro. Viver numa sociedade mais justa, onde o respeito a si e ao próximo como
também a todas as formas de vida existentes e sua perpetuação é de imensurável importância.
Refletir sobre o tema, no âmbito educacional, incentiva e desperta novas maneiras de abordagens pelo professor, fortalecendo a Educação Ambiental na Educação Infantil, a fim de criar
nas crianças, a consciência de que somente através do desenvolvimento sustentável hoje, é que
garantimos a nossa vida e a vida das novas gerações. Este artigo tem como base a pesquisa
bibliográfica, baseado nos trabalhos de alguns autores como Reigota, Tiriba e Gadotti, artigos e
a legislação promovida pelo Ministério da Educação.

530

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

triais, ambientalistas entre outros, que discutiram acerca do rápido crescimento demográfiSegundo Ruffino (2003), a partir do século co, industrialização acelerada e esgotamento
XVIII começam a ocorrer uma série de mudan- de recursos naturais não renováveis.
ças na Europa. O trabalho artesanal foi sendo
Com tantas transformações e desastres no
substituído pelo uso de máquinas surgindo à
indústria. Essas transformações se espalha- século XX, fica evidente a crise ambiental e esram pelo mundo ocasionando uma revolução tes problemas tomaram grande proporção. O
– a Revolução Industrial que trouxe inúmeras homem, segundo Pedrini (1997, p.21) “praticamudanças tanto de ordem econômica e social mente extinguiu alguns dos recursos que poderiam ser renováveis”, enfatizando que:
quanto ambiental.

HISTÓRIA - A CRISE AMBIENTAL

Porém não se sabia da vulnerabilidade do
homem e do meio ambiente, até começarem
a surgir grandes acidentes ambientais. Entre
eles a inversão térmica no Vale de Meuse, na
Bélgica, em 1930 devido ao aumento de poluentes emitidos pelas indústrias siderúrgicas e
em Londres em 1952 provocado pelo aumento
da utilização de carvão para calefação. Esses
episódios foram determinantes para o início da
elaboração de medidas de controle ambiental
com o intuito de diminuir tais ocorrências (RUFFINO, 2003, p.5).
No Brasil também ocorreram problemas ambientais após as instalações de indústrias siderúrgicas, de fertilizantes e petroquímicas. A
cidade de Cubatão – SP recebeu a primeira
refinaria brasileira de petróleo, que nos anos
da década de 1980 tornou-se conhecida mundialmente devido aos problemas ambientais
que provocava e pela saúde deficiente de sua
população. A crise ambiental mundial teve início no Século XX a partir de tantas alterações
na natureza. Ante a necessidade de mudanças comportamentais foram realizados fóruns,
conferências, seminários e congressos “como
resultado de uma onda universal de preocupação em preservar e restaurar o meio violentamente agredido” (RUFFINO, 2003, p.5).
A Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano realizada em Estocolmo no ano de 1972,
na Suécia, foi à primeira organizada pela ONU
(Organização das Nações Unidas), um marco
inaugural com a presença de presidentes de
vários países, educadores, políticos, indus-

A prepotência e a arrogância com que o homem tratava o seu meio tornava-o cego ao óbvio: os recursos
ambientais são finitos, limitados e estão dinamicamente
inter-relacionados. A diminuição drástica de um pode
causar o mesmo em outro aparentemente não relacionado a ele (PEDRINI, 1997, P. 21).

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Com a degradação do solo, devastações das
florestas, poluição do ar, rios e mares e a diminuição cada vez maior dos recursos naturais
que colocavam e ainda continuam colocando
em risco a sobrevivência humana, foram adotadas medidas restritivas, políticas globais e
ações a fim de superar o “problema ambiental”. No entanto, todas as ações desenvolvidas
não foram suficientes para resolvê-lo, por conseguinte as pessoas são chamadas à responsabilidade. Se faz imprescindível o desenvolvimento sustentável.
Nesse contexto surge a Educação Ambiental com o objetivo de formar cidadãos críticos
e conscientes a respeito da vida no planeta e
com comportamentos ecologicamente corretos. “Os problemas ambientais foram criados
por homens e mulheres e deles virão as soluções. Estas não serão obras de gênios, de
políticos ou tecnocratas, mas sim de cidadãos
e cidadãs” (REIGOTA, 2009, p. 19).
O Primeiro Congresso Mundial de Educação
Ambiental, de 1977 em Tbilisi, se constituiu
como o ponto de partida para um programa
internacional de Educação Ambiental, considerado um dos principais do mundo, que além
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de fomentar a consciência e compreensão dos
problemas, proporcionou oportunidades para
que as pessoas adquirissem conhecimentos
e valores necessários para desenvolver novos
comportamentos em favor do meio ambiente. Suas ações, estratégias e recomendações
elencadas são adotadas até hoje em todo o
mundo.
Em 1973 surge no Brasil, a Educação Ambiental atribuída a SEMA (Secretaria Especial
do Meio Ambiente) tendo como primeiro secretário, Paulo Nogueira, que segundo Reigota (NOAL et al, 1998, p.17), transformou o espaço da então secretaria “em uma verdadeira
escola, por onde passaram técnicos de alto
nível que conseguiram driblar com muita competência as adversidades políticas”, deixando
importantes bases para as leis ambientais de
hoje. De 1980 a 1990 a Educação Ambiental
ganha força através da consciência mundial e
assim foram desenvolvidas políticas públicas
em favor deste ramo educacional também em
nosso país.
Na Constituição da República Federativa do
Brasil, em seu Capítulo VI, Artigo 225, Inciso VI,
fica determinado ao “... Poder Público, promover a Educação Ambiental em todos os níveis
de ensino...” (BRASIL, 1988). Em 1991, o MEC
(Ministério da Educação e Cultura) determinou
em sua Portaria 678/91, que a Educação Ambiental permeia os diferentes níveis e modalidades de ensino. No ano de 1999, atendendo
as solicitações dos Estados, o Meio Ambiente
se torna tema transversal a ser trabalhado no
ano seguinte de acordo com a Lei nº 9795.
Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais)
reafirmam a necessidade de uma abordagem
interdisciplinar:
No Fórum Mundial de Educação realizado em Dakar
em 2000, um documento que ficou conhecido como
Compromisso de Dakar considerou a educação para a
sustentabilidade ambiental “um meio indispensável para
participar nos sistemas sociais e econômicos do século XXI afetados pela globalização” (IDEC, 2005, p.9).
Este espírito converge com o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, construído pela sociedade civil no Fórum

Internacional de Organizações Não Governamentais
e Movimentos Sociais desde a ECO-92, realizada no
Rio de Janeiro. A ampliação de uma Educação para a
Sustentabilidade Ambiental é agora reforçada quando
as Nações Unidas, por meio da resolução 57/254, declarou a década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável - 2005 a 2015 (BRASIL, 2005, p. 8).

A Educação Ambiental foi implementada
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental (DCNEA) em 15 de junho
de 2012, e introduzida a todos os níveis de
ensino, desde bebês e crianças da Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior
(BRASIL, 2012).
Em 2012, na Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS)
realizado no Brasil, mais conhecida como
Rio+20, foram elaborados os ODS (Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável) que se compõem de 17 metas e ações que visam buscar
“garantir uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa na Terra, para todos, agora e
no futuro” (UNESCO, 2017, p. 6).
A quarta meta se refere à educação, assegurando que esta seja inclusiva, equitativa e
de qualidade, tendo por fundamental a adoção,
pela escola, de uma estratégia pedagógica que
aborda conhecimentos, valores, habilidades e
comportamentos que promovam o desenvolvimento de competências de sustentabilidade
(UNESCO, 2017).

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº
5/2009), encontramos em seu Artigo 4º, a definição de criança como:
[...] 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, 2009, p. 1).
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Segundo Corsaro (2011), as crianças são
agentes sociais, ativos e criativos, que na interação com os grupos sociais com que se relacionam e com os contextos de vida em que
estão inseridos, produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis e ao mesmo tempo,
contribuem para a produção das sociedades
adultas.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) reconhece o direito à
educação das crianças e a Educação Infantil
como a primeira etapa da Educação Básica
(BRASIL, 1996), e sua obrigatoriedade foi determinada pela Lei 12.796/13 (BRASIL, 2013).
O Referencial Curricular para Educação Infantil
(1998) expressa que:
Na instituição de educação infantil, a criança encontra possibilidade de ampliar as experiências que traz da
casa e de outros lugares, de estabelecer novas formas
de relação e de contato com uma grande diversidade
de costumes, hábitos e expressões culturais, cruzar histórias individuais e coletivas, compor um repertório de
conhecimentos comuns àquele grupo etc., (BRASIL,
1998, p. 181).

Vale salientar que nesta fase a criança é ávida por conhecimento e necessita estar em contato com o que contribui para a construção de
suas primeiras experiências.
As aprendizagens e o desenvolvimento das
crianças têm como eixos estruturantes na Educação Infantil, as interações e brincadeiras.
“Enquanto brinca, o aluno amplia sua capacidade corporal, sua consciência do outro, a
percepção de si mesmo como um ser social, a
percepção do espaço que o cerca e de como
pode explorá-lo” (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO,
2000, p. 13). A exploração do espaço natural
e de seus diversos elementos suscita curiosidade, experiências sensoriais, emocionais e
principalmente sentimento de pertencimento.
Lima (2015, p.36) diz que:
Desde a primeira infância as crianças necessitam estar em espaços nos quais possam viver experiências
que as mantenham vinculadas às coisas da natureza e
se percebam como parte do mundo natural. Para isso,

é imprescindível que elas tenham oportunidade de estar
em contato direto com a natureza. Deste modo, cuidar
das crianças significa, necessariamente, disponibilizar
espaços naturais, nos quais elas possam desfrutar,
contemplar, se encantar, enfrentar desafios e aprender
(LIMA, 2015, p.36).

Para o autor (2015), articular infância e Educação Ambiental é promover no cotidiano dos
alunos, atitudes de não desperdício de água
e luz, separação do lixo para coleta seletiva,
reciclagem, reaproveitamento, consumo consciente entre outros viabilizando mudanças de
conceitos e práticas impregnados pela sociedade capitalista. É um trabalho de internalização de novos hábitos e postura, além de alcançar suas respectivas famílias.
Cientes que a Educação Ambiental é um processo permanente e contínuo que não se limita
à educação escolar, mas introduzi-la na escola, inclusive na Educação Infantil, é uma das
estratégias para seu efetivo desenvolvimento
(MEYER, 1991).
Isto posto, e levando em consideração que
as crianças estão em processo de desenvolvimento e serão os adultos do futuro, onde terão
de lidar com desafios e tomar decisões importantes, é de suma notabilidade que a temática
ambiental seja trabalhada desde a Educação
Infantil. O objetivo é desenvolver a sensibilidade e a compreensão da degradação do meio
ambiente, fortalecendo a responsabilidade
ecológica através de ações cotidianas e em
sociedade. Dias (2004 p. 523) afirma que a
Educação Ambiental é um:
Processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e
adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros (DIAS,
2004, p. 523).

Portanto, trabalhar valores e cultivar boas
atitudes que criem nas crianças amor e condutas responsáveis em relação ao meio ambiente, além de proporcionar a compreensão
melhor do mundo em que vivemos, estará gerando cidadãos conscientes e multiplicadores
comprometidos com o futuro da humanidade,
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em busca de um desenvolvimento sustentável.
O Artigo 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009 (DCNEI,
2009, p.19), explicita que:

ao se manter vinculada à natureza e ampliar sua intimidade com a terra, com as águas, com os vegetais,
com as pedras, com os animais, a criança tem maiores
condições de se perceber, se manter vinculada e presente em si, e, assim, experimentar o sentimento de
unidade com os demais seres (LIMA, 2015, p. 37).

As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios:
I - Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
II - Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício
da criticidade e do respeito à ordem democrática.
III - Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (DCNEI, 2009,
p.19).

Para Gadotti, (2003, p. 62) “um pequeno
jardim, uma horta, um pedaço de terra é um
microcosmo de todo mundo natural. Nele encontramos forma de vida, recursos de vida.
Processos de vida.”. Extrapolar os muros da
escola, alternar caminhos, reinventar a construção de conhecimento, proporcionar vivências
enriquecedoras embasados na importância
dessas interações das crianças com a natureza converge com o que nos diz Tiriba (2010,
Em 2017, no IX Congresso Mundial de Educa- p. 08):
ção (WEEC), realizado em Vancouver – CanaNão se trata de aprender o que é uma árvore dedá, Irina Bokowa, diretora da UNESCO (Organicompondo-a
em suas partes. Mas de senti-la e comzação das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura), fez um pronunciamento ra- preendê-la em interação com a vegetação que está ao
redor, com os animais que se alimentam de seus frutificando os quatro objetivos da educação am- tos, com as nuvens que trazem chuva, com a sensação
biental para as crianças (IBERDROLA, 2020): agradável pela sombra em que brincamos. Plantando
e assistindo uma planta crescer, possibilita a criança
compreender os mecanismos da natureza e perceber
como é rica essa experiência, reconhecendo-se como
parte dela e questionando sua própria participação ecológica. A jardinagem, entre outros, deve fazer parte de
atividades praticadas e incentivadas na escola (ELALI,
2003, p. 309).

• Conscientizá-las em relação aos problemas ambientais;
• Fomentar seu interesse em relação ao
cuidado e melhoria do meio ambiente;
• Desenvolver na infância a capacidade de
aprender sobre o meio que nos cerca;
Nesse sentido, Ruth Wilson (1993, citada
• Ampliar seus conhecimentos ecológicos,
em assuntos como energia, paisagem, ar, pelo EECO, 2000) em seu livro “Fostering a
sense of wonder during the early childhood yeágua, recursos naturais e vida silvestre.
ars”, apresenta seis metas a serem atingidas
nesse contexto (UNIP, 2011):
Também em dezembro de 2017, a BNCC
• Consciência e a apreciação da beleza do
(Base Nacional Comum Curricular) veio assemundo natural;
gurar à criança seus direitos: conviver, brincar,
• Tomar consciência dos conceitos de ciparticipar, explorar, expressar-se e conhecerclos, diversidade e inter-relações na na-se, de forma tal que se torna necessário reafirtureza;
mar a relevância do contato da criança com a
• Desenvolver um senso de apreciação e
natureza, mediada pela cultura, estabelecendo
respeito pela integridade do mundo naturelações que produzam sentido. Esse contato
ral;
estimula sua curiosidade além de propiciar ex• Desenvolver o senso de cuidado pelo plaperiências de vida. Lima (2015, p. 37) reitera
neta Terra e a compreensão de como dique:
ferentes tipos de poluição podem ser prejudiciais a Terra;
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• Desenvolver a consciência de que as pes- e estas com a natureza, estimulando o olhar, o
soas são parte do mundo natural e não redescobrir, o desvendar o ambiente em que
separadas dele;
vivemos e convivemos.
• Desenvolver a compreensão de como
contribuir para o bem-estar da Terra.
Fica nítida a essencial importância da Educação Ambiental na Educação Infantil, que além
O Currículo da Cidade de São Paulo para a de contribuir para o desenvolvimento da crianEducação Infantil de 2019, a PMSP (Prefeitura ça e socialização, suscita valores como uma
Municipal de São Paulo) e a SME (Secretaria maneira de exercitar a cidadania e a formação
Municipal de Educação), “adotaram os Obje- de sua criticidade. “Educar para este pensativos de Desenvolvimento Sustentável – ODS mento é a finalidade da educação do futuro,
como compromisso a ser cumprido pela Cida- que deve trabalhar na era planetária, para a
de de São Paulo até 2030” (São Paulo, 2019, identidade e a consciência terrena” (MORIN,
p. 56), como parte integrante da Educação 2000, p. 65).
Infantil. A intenção é se voltar para o planeta
Terra, apresentando suas belezas e fragilidade,
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
dando devida importância a essencial relação
de afeto e respeito à natureza em toda a sua
O presente trabalho é resultado de uma pesdiversidade animal, vegetal e mineral promo- quisa com base bibliográfica, sendo a coleta
vendo aproximação e interação.
das informações realizada através do levantamento e da análise de diferentes fontes como
Explorando mais um pouco a BNCC, se en- livros, artigos, textos científicos e documentos
contram elencadas as aprendizagens que o que abordam a temática apresentada.
educando deve desenvolver. A Educação Infantil está organizada por campos de experiênForam utilizados como aporte literário os tracia que objetivam a construção de saberes e balhos de Gadotti (2003), Reigota (2009) e
conhecimentos fundamentais através de suas Tiriba (2019), que abordam o tema e tratam
interações e ações. O campo de experiência: do entendimento da promoção da Educação
Espaço, tempos, quantidades, relações e trans- Ambiental, bem como a legislação pertinente
formações, propõem às crianças entender o em nosso país.
seu próprio corpo, fenômenos atmosféricos,
plantas, animais, transformações da natureza,
diversidade e seus costumes em busca de respostas às suas curiosidades, e a escola deve
engendrar oportunidades para ampliação destes conhecimentos (BRASIL, 2017).
Meyer (1991) sugere fazer um trabalho pela
observação dos ambientes em que a criança
vive, estuda e se diverte: sua casa, escola, igreja, parques enfim a cidade, para a construção
de um mapeamento ambiental, ou seja, um levantamento dos aspectos como: água, lixo, esgoto, energia elétrica, aspectos da fauna e flora, agricultura, hábitos alimentares entre outros.
Este mapeamento se constitui num processo
de ensino-aprendizagem, pois seu registro demonstra as relações sociais entre as pessoas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa possibilitou revisitar o início e a evolução da crise ambiental, bem como a conscientização da mesma e os esforços mundiais realizados a fim de diminuir seus efeitos devastadores.
A compreensão do conceito da Educação Ambiental e sua inserção no contexto escolar estendida à Educação Infantil demonstra que o processo de ensino deve ser permanente. Tanto
escolas quanto professores devem trabalhar o amor e o respeito à natureza, conscientizando as
crianças de suas responsabilidades em relação ao futuro do planeta que habitam.
A Educação Ambiental abordada desde o início, ou seja, na Educação Infantil que trabalha
com o desenvolvimento integral da criança, se torna a base para o desenvolvimento de uma
mentalidade ecologicamente correta. Mudanças de hábitos e atitudes e o compromisso com um
mundo mais sustentável que assegure a sobrevivência do homem são ações também necessárias para o desenvolvimento sustentável. Embora seja de 1855 a resposta do Cacique Seattle ao
então presidente dos Estados Unidos, à pretensão de compra do território ocupado pelos índios
de sua tribo, demonstra absoluta realidade quando disse:
De uma coisa temos certeza: a terra não pertence ao homem branco; o homem branco é que
pertence à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão relacionadas como o sangue que
une uma família. Tudo está associado. O que fere a terra fere também os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida; é antes um de seus fios. O que quer que faça a essa teia, faz a si
próprio (CULTURA, 2020).
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A UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO
NUMA ABORDAGEM PSICOPEDAGÓGICA
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo levantar nuances, aspectos a considerar e contribuições da psicopedagogia na utilização do livro didático, para que, sobretudo, este recurso
seja uma ferramenta relevante na aprendizagem, desconstruindo métodos engessados e, sobretudo de potencialização no desenvolvimento do aluno. Sabe-se que hoje o livro didático,
em muitos contextos educacionais é colocado numa posição central, como principal e única
fonte de saber, sem que o mesmo esteja aberto ao diálogo e debates relacionados às problemáticas apresentadas por ele. Desta maneira, os conhecimentos do aluno, as mobilizações e
intervenções por parte do professor e do aluno, na aprendizagem, são, na maioria das vezes
neutralizadas, impedindo que haja um processo rico e construtivo no desenvolvimento. Serão
referenciados autores que corroboram com a linha de pensamento em questão, tornando
possível a reflexão dos métodos e posturas em que o livro didático é utilizado. Encontramos
vários estudos sobre os livros didáticos relatando as problemáticas relacionadas à abordagem
dos conteúdos, da sua influência como “artefato cultural” e não apenas como um suposto
reprodutor da “ideologia dominante” (GALVÃO, 2005), das relações burocráticas da sua publicação, divulgação e circulação, dos seus enfoques científicos distantes da realidade dos educandos, entre outros. Desta maneira, o que se objetiva é, primordialmente a desconstrução
de uma mentalidade em que o livro didático não é o personagem principal dentro do processo
de ensino-aprendizagem, mas sim um facilitador, que constrói uma ponte entre o aluno e os
saberes.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Livro Didático; Processos de Intervenção; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

livro didático é, hoje, a principal ferramenta para a construção de competências e,
portanto, o apoio mais utilizado pelo professor em sala de aula. Esse material é apresentado não apenas na forma impressa; atualmente, sua versão digital vem ganhando
espaço e, também, a preferência dos alunos por apresentar um modelo moderno e disponível a
qualquer momento.
O livro didático faz parte da cultura escolar, e caracteriza-se por ser um artefato que reúne
ideias e conteúdos organizados, designados à apoiarem tanto os professores na preparação de
suas aulas, quanto os alunos na aquisição de novos conhecimentos.
Nos dias atuais, são realizadas diferentes etapas para que o livro chegue à sala de aula, cada
qual com seus critérios, de acordo com o PNLD (2010):
A distribuição dos livros pelo Programa é antecedida por uma etapa de triagem e avaliação
da qualidade desse material, por especialistas. Os resultados dessa avaliação são publicados
pelo FNDE no seu sítio na internet na forma de um Guia do Livro Didático. O mesmo material
impresso é enviado às escolas cadastradas no censo escolar. O Programa prevê que o Guia
seja utilizado na orientação do processo de escolha do livro pelo professor e pela instituição.
(BRASIL, PNLD, 2010c, p.32).
O uso de um material didático que dê suporte ao professor para embasar o conteúdo a ser
ensinado é fundamental para despertar no aluno o interesse de buscar mais conhecimento. E
aí, não apenas o livro didático se faz importante, mas também os paradidáticos, imprescindíveis
para a formação.
Todos os dias observamos no atual sistema de ensino-aprendizagem uma grande defasagem,
a cena de um sistema saturado, em que falta motivação a alunos e professores para ensinar e
aprender respectivamente, ocasionado método extremamente tradicional onde o livro didático é
colocado como o único objeto de estudo e fonte de pesquisa possível, sendo utilizado de forma
limitada e antagônica a realidade do alunado.
O Livro Didático é considerado um instrumento de articulação, visando a organização das
ideias envolvendo o profissional docente e o estudante, compondo, dessa forma, as atividades
diárias da sala de aula, bem como agindo como norteador de atividades educativas a serem
desenvolvidas em ambiente externo escolar.
Esta ferramenta de orientação do trabalho pedagógico estabelece um discurso direto com
o professor, auxiliando em seu planejamento, com o aluno, como tutor pessoal, estando a disponibilidade de ambos na maior parte do tempo.O livro compromete-se a oferecer atividades
de escrita, nas quais o texto pronto não seja o fim, mas o ponto de partida para o processo de
ensino e aprendizagem da escrita. (GERALDI, 1991, p.135).
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Podemos afirmar que a trajetória do livro didático vem ao longo dos anos emaranhado com
a história das próprias disciplinas escolares. O livro didático esteve sempre presente em todo o
desenvolvimento da educação brasileira, segundo Bittencourt (1993) sua origem está vinculada
ao poder instituído. A articulação entre a produção didática e o nascimento do sistema educacional, estabelecido pelo estado, distingue o livro didático dos demais livros, nos quais há menor
nitidez da interferência de agentes externos em sua elaboração.
Sabemos que o livro didático é uma tradição tão forte dentro da educação brasileira que a sua
presença muitas vezes independe da vontade e da decisão dos professores. Para Silva (2006)
sustentam essa tradição o olhar saudosista dos pais, a organização escolar como um todo, o
marketing das editoras e o próprio imaginário que orienta as decisões pedagógicas do educador.
Devemos dizer que a falta de consciência de parte dos professores de que nenhum livro está
acima de contestações só vem a contribuir para reprodução de uma determinada forma de
aprendizagem dos conteúdos, geralmente pautada pela memorização de nomenclaturas e de
dados numéricos. No entanto, acreditamos que diante da realidade atual a perspectiva de ver o
livro didático como uma verdade absoluta, tende a ser abolida ou minimizada.
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A UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO
ATRAVÉS DOS TEMPOS
Muitos autores dizem que o livro didático
sempre fez parte da cultura escola, mesmo antes da invenção da imprensa. Sua origem está
na cultura escolar, mesmo antes da invenção
da imprensa no final do século XV. Na época
em que os livros eram raros, os próprios estudantes universitários europeus produziam seus
cadernos de textos. Com a imprensa, os livros
tornaram-se os primeiros produtos feitos em
série e, ao longo do tempo a concepção do
livro como “fiel depositário das verdades científicas universais” foi se solidificando (GATTI JÚNIOR, 2004, p.36).
A exploração bibliográfica relativa aos estudos divulgados sobre o tema aponta que a
produção impressa de livros em solo brasileiro
teve início apenas em meados do século XIX,
por decisão e proibição da Corte Portuguesa
de impressão. Naquele período, todo material
dessa categoria tinha proveniência de países
estrangeiros.
São 75 anos de história, com períodos de
lentidão e marasmo, que deram lugar a cronogramas, definição de recursos, cuidados com
a qualidade, adesão dos professores, enfim, a
um conjunto de ações que levou ao sucesso
atual do Programa Nacional do Livro Didático
do Ministério da Educação (PNLD/MEC).
Essa trajetória tem início em 1929, com a
criação do Instituto Nacional do Livro (INL) que,
de imediato, não sai do papel. Só em 1934,
quando Gustavo Capanema torna-se ministro
da Educação do governo do presidente Getúlio Vargas, o INL recebe suas primeiras atribuições: a edição de obras literárias para a formação cultural da população, a elaboração de
uma enciclopédia e de um dicionário nacionais
e a expansão do número de bibliotecas públicas.

Em 1938, o livro didático entra na pauta do
governo. O Decreto-Lei nº 1.006/38 institui a
Comissão Nacional do Livro Didático para tratar da produção, do controle e da circulação
dessas obras. Passados 11 anos (1934/1945),
quando Gustavo Capanema deixa o MEC, não
estavam concluídos o dicionário nem a enciclopédia, mas as bibliotecas cresceram para
além do Rio de Janeiro e de São Paulo, graças
à oferta de acervo oferecido pelo Governo Federal.
Das inúmeras formas experimentadas pelos
governantes para levar o livro didático à escola
durante 67 anos (1929/1996), só com a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante
(FAE), em 1997, e com a transferência da política de execução do PNLD para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é
que começam sua produção e distribuição de
forma contínua e massiva. Todos os estudantes
do ensino fundamental passam a receber livros
didáticos de todas as disciplinas. A partir daí, o
programa deslancha.
Em 2001, começa a distribuição de dicionários de Língua Portuguesa para os alunos de
1ª a 4ª séries do ensino fundamental e de livros em braile para os alunos cegos. No ano
seguinte, os alunos de 4ª e 5ª séries passam
a receber a coleção Literatura em Minha Casa.
Em 2003, dicionários são entregues aos alunos da 1ª, 7ª e 8ª séries.
Em 2004, o Ministério da Educação cria o
Programa Nacional do Livro para o Ensino
Médio (PNLEM), que vai distribuir, no próximo
ano, livros de Matemática e de Português para
todos os alunos matriculados na 1ª série do
ensino médio das escolas públicas.
Ao longo dos anos, percebemos uma constante problemática em torno do livro didático
pois o mesmo sempre representou um recurso que levasse ao discurso da competência,
sendo visto como um padrão de saber. Tudo é
meticulosamente direcionado, não havendo a
possibilidade de criar, alterar, burlar, transgredir
quaisquer critérios contidos nele.
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Através dos anos, muitas publicações sobre
o processo de desenvolvimento do sistema escolar brasileiro demonstram preocupação com
a utilização e a importância que os livros didáticos têm para o ensino de todas as disciplinas
escolares.

Por tais razões, o livro didático dirige-se, simultaneamente, a dois leitores: o professor e o
aluno. Esta sua dupla destinação manifesta-se,
por exemplo, no fato corrente de que certos
exemplares do livro didático são chamados de
livro do professor. Por dever de ofício, o professor torna-se uma espécie de leitor privilegiado
Toda preocupação deve-se ao fato de que da obra didática, já que é a partir dele que o
livros não-didáticos dispensam seus leitores de livro didático chega às mãos dos alunos.
qualquer gesto que ultrapasse a leitura individual, o que, aliás, não é pouco, se se entender
O OLHAR PSICOPEDAGÓGICO NA
leitura no sentido amplo de produção e alteraUTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO
ção de significados, de envolvimento afetivo,
de experiência estética.
Sabemos que, mesmo diante das transformações metodológicas implementadas a partir
Na educação brasileira em sua maioria e, em dos avanços tecnológicos, vivenciados na atusociedades como a brasileira, livros didáticos alidade, o livro escolar continua a ser o matee não-didáticos são centrais na produção, cir- rial didático mais utilizado nas salas de aula do
culação e apropriação de conhecimentos, so- Brasil.
bretudo dos conhecimentos por cuja difusão a
escola é responsável.
Também, segundo Lajolo (1996), o livro didático assume certa importância dentro da práDentre a variedade de livros existentes, todos tica de ensino brasileira nestes últimos anos,
podem ter — e efetivamente têm — papel im- isso é notável, principalmente, em países como
portante na escola. Didático, pois, é o livro que o Brasil, onde “a precaríssima situação educavai ser utilizado em aulas e cursos, que prova- cional faz com que ele acabe determinando
velmente foi escrito, editado, vendido e com- conteúdos e condicionando estratégias de enprado, tendo em vista essa utilização escolar sino, pois, de forma decisiva, o que se ensina
e sistemática. Sua importância aumenta ainda e como se ensina o que se ensina”.
mais em países como o Brasil, onde uma rara
situação educacional faz com que ele acabe
Neste aspecto, surgiu a preocupação de
determinando conteúdos e condicionando es- fazer uma análise de como esse recurso de
tratégias de ensino, marcando, pois, de forma ensino-aprendizagem vem sendo assimilado
decisiva, o que se ensina e como se ensina o e utilizado pelos professores. Através do uso
que se ensina.
contínuo e onipresente do livro didático, este
material poderá ser visto como única fonte de
Muitos professores ainda utilizam o livro didá- ajuda ao professor ou, ainda, apresentar-se
tico como seu recurso norteador onde nele se como substituto do docente, podendo comproapoiam para estar em condições duvidosas de meter a aprendizagem do aluno.
poder enfrentar uma sala de aula e a disciplina.
Talvez, apoiar-se neste recurso faz com que o
Faz-se necessário salientar pontos de vista
professor não necessite debruçar investimen- de autores como Coracini (1999), Faria (1984),
tos de energia acerca da prática docente: o Lajolo (1996), Neves (1999), entre outros, soconteúdo, o percurso, as estratégias de ensino bre a importância do livro didático e o que leestão incutidas nos tópicos, sendo direciona- vou esse instrumento a ser tão valorizado na
dos pelo livro didático.
prática de ação docente.
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A linguagem utilizada no livro didático nem
A OTIMIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO
sempre aproxima-se a compreensão do aluNAS ESCOLAS
no, requerendo adequação do professor para
maior entendimento, ocorrendo automaticaDe acordo com os autores supracitados livro
mente distanciamento e desmotivação da te- didático deveria configurar-se de modo que o
mática em questão. Segundo Beauclair:
professor pudesse tê-lo como instrumento auxiliar de sua reflexão com seus alunos, porém
A escola é considerada por excelência o ve- existem fatores limitantes para tal.
ículo de difusão do conhecimento e espaço
onde ocorre o desenvolvimento sócio-cognitivo
Observando a importância e o papel que os
dos indivíduos. Como instituição social tem a livros didáticos têm na sala de aula, a pedagoincumbência de garantir aos que nela ingres- gia dos dias atuais propõe que os professores
sam a construção saudável de saberes e com- os utilizem como um apoio e não como um
petências necessárias para o enfrentamento guia de suas práticas didático-pedagógicas,
dos desafios que a atual sociedade lhes apre- sugerindo o uso de outros recursos didáticos
senta. Entretanto, a escola de hoje se depara para facilitar a aprendizagem dos alunos, como
com sérios entraves que a impede de ser lócus também, novas metodologias de uso dos livros
principal no processo de desenvolvimento do didáticos.
sujeito, sobretudo das crianças com dificuldades de aprendizagem. À ineficiência da escoApesar do livro didático ser uns dos instrula e dos professores diante dos problemas de mentos mais antigos utilizados pelos professoaprendizagem sugere especialmente aos edu- res, ainda constitui uma ferramenta muito imcadores a busca por uma formação que lhes portante no processo de ensino-aprendizagem
permita uma compreensão global do sujeito dos alunos.
em processo de aprendizagem (BEAUCLAIR,
2004, p. 76).
A utilização adequada do livro didático e dos
Se observarmos as ilustrações dos livros didáticos, talvez possamos constatar que grande parte das que são trazidas pelo livro como
apoio às analogias, nem sempre contribuem
para a compreensão de conceitos, uma vez
que exercem apenas função ilustrativa.
Nessa perspectiva, os professores poderiam
receber subsídios teórico-metodológicos e desenvolver pesquisas sobre questões à própria
prática, com vistas à uma produção autoral de
materiais didáticos, condizentes com as necessidades daquele alunado.
Desta forma, os professores poderiam ter
contato com os resultados de pesquisas e estratégias adequadas para a apresentação de
conceitos, de forma a aprimorar a aprendizagem dos estudantes.

recursos disponibilizados por ele, desempenha
um importante papel no processo de formação
de cidadãos conscientes e atuantes na sociedade em que vive.
O livro didático é uma ferramenta de apoio
tanto para o professor, quanto para o aluno, e
que os recursos disponibilizados por ele são
de extrema importância na prática pedagógica
docente. Desta forma os estudos acerca da temática devem ser intensificados e ampliados, a
fim de que que tenham como sujeito principal,
o livro didático, de forma a gerar novos conhecimentos que possam contribuir com o aperfeiçoamento deste importante recurso didático.
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Através do conhecimento prévio dos alunos,
a aprendizagem se torna mais significativa,
quando o conteúdo estudado possui alguma
relação com o seu cotidiano. Os recursos disponíveis no livro podem contribuir com a prática do professor, quando os mesmos auxiliam
para facilitar a aprendizagem dos alunos, valorizando os conhecimentos pré-existentes, promovendo a aquisição de novos conhecimentos
e um melhor entendimento do conteúdo abordado.
E sobre isso Nogueira e Leal (2011, p. 40)
afirmam que a preocupação da Associação
Brasileira de Psicopedagogia é:

No processo de seleção do livro didático e
ao longo de sua presença na sala de aula, é
preciso planejar seu uso em relação aos conteúdos e comportamentos com que ele trabalha.
É só a partir disso que se pode descobrir a
melhor forma de estabelecer o necessário diálogo entre o que diz o livro e o que pensam os
alunos (NOGUEIRA; LEAL, 2011)
O livro didático é um material que se bem
utilizado pode ser um grande apoio ao professor e ao aluno, não podemos é transformá-lo
em nossa única fonte de estudos e pesquisas,
e acreditar que seu conteúdo fosse imutável.
Se fizermos isso estaremos limitando o aluno
a um único meio de estudos, tirando-lhe o direito aprender mais e buscar outras formas de
satisfazer sua curiosidade (NOGUEIRA; LEAL,
2011).

A prevenção dos problemas de aprendizagem nas escolas, propondo, uma ação psicopedagógica voltada para o ensino e não somente para o processo de aprendizagem, com
o intuito de evitar a evolução dos problemas
O conhecimento produzido por ele é catede aprendizagem (NOGUEIRA; LEAL, 2011, p. górico, característica perceptível pelo discurso
40).
unitário e simplificado que reproduz, sem possibilidade de ser contestado, como afirmam
Segundo os autores, (2011), o livro vem se vários de seus críticos. Trata-se de textos que
desenvolvendo no mesmo ritmo do processo dificilmente são passíveis de contestação ou
de escolarização do Brasil, assumindo assim, confronto, pois expressam ‘uma verdade’ de
o posto de um importante instrumento educati- maneira bastante impositiva. Os livros didátivo. O estudo/intervenção que desenvolvemos, cos merecem ser considerados e utilizados
tem como tema central o livro didático, com de acordo com suas reais possibilidades pefoco na sua utilização e nos recursos disponi- dagógicos e cada vez mais aparece como um
bilizados por ele, e na contribuição do mesmo referencial, e não como um texto exclusivo, deno processo de ensino.
positário do único conhecimento escolar posto
à disposição para os alunos (BITTENCOURT,
A escola sempre foi vista como um lugar es- 2004, p. 319, grifos do autor).
pecial, assim como o material escolar, que se
pode definir como o conjunto de objetos envolO livro didático expressa os diferentes aspecvidos nas atividades-fim da escola. Tudo aquilo tos do conhecimento humano dividido em forque ajuda a aprendizagem que cumpre à esco- ma de disciplinas, por tanto deve ser utilizado
la patrocinar—computadores, livros, cadernos, como um recurso alternativo, e não como insvídeo, canetas, mapas, lápis de cor, televisão, trumento predominante e/ou único, na maioria
giz e lousa, entre outras coisas — é material das salas de aula.
escolar (NOGUEIRA; LEAL, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi vista e clarificada sua atemporal importância na escola brasileira, o livro didático
precisa estar incluído nas políticas educacionais com que o poder público cumpre sua parte na
garantia de educação de qualidade para todos. Pela mesma razão, o olhar psicopedagógico
em relação à escolha, a utilização, sobretudo a maneira como serão realizadas as intervenções
acerca deste recurso, precisam ser fundamentadas na competência dos professores que, junto
com os alunos, vão fazer dele (livro) instrumento de aprendizagem.
Daí que o livro do professor precisa ser mais do que um exemplar que se distingue dos outros
por conter a resolução dos exercícios propostos. O livro precisa interagir com se leitor não como
a mercadoria dialogam com seus consumidores, mas como dialogam aliados na construção de
um objetivo comum: ambos, professores e livros didáticos, devem ser parceiros em um processo
de ensino muito especial, cujo beneficiário final é o aluno.
Assim, em instituições escolares, segundo Oliveira (2009, p. 42): “O psicopedagogo contribui
preventivamente desenvolvendo trabalhos que possibilitem a integração entre o que se sabe e
o que se faz e sente. É necessário um trabalho que envolva o âmbito grupal, visualizando nele
os sujeitos cognitivos, afetivos, sociais e biológicos em movimento. O profissional deve ter uma
visão vertical e horizontal do processo grupal, de maneira que a relação entre as histórias individuais e as grupais seja aproveitada como experiência para o crescimento e a criação de uma
autonomia que se fortifique no interior do grupo e reflita no funcionamento da instituição, para
que esta alcance seus objetivos”.
Numa perspectiva psicopedagógica, a expectativa do livro didático é que, a partir de sua utilização, de maneira geral, seja possível um percurso saudável, interativo, dinâmico e cuja realização deve favorecer a aprendizagem. Beauclair (2004), diz que, no ambiente da sala de aula, o
professor deve adotar o olhar e a escuta psicopedagógica como forma de identificar, intervir e
prevenir os problemas de aprendizagem de modo a entender seu aluno.
Todos os componentes do livro didático devem estar em função da aprendizagem que ele
patrocina. Como um livro não se constitui apenas de linguagem verbal, é preciso que todas as
linguagens de que ele se vale sejam igualmente eficientes.
Num livro didático, tudo precisa estar em função da situação coletiva da sala de aula, para
com ele se aprenderem conteúdos, valores e atitudes específicos, sendo que se espera que a
aprendizagem não se processe apenas pela leitura das informações que o livro fornece, mas
também pela realização das atividades que ele sugere.
O ideal é que haja possibilidade e espaço para que as informações sejam endossadas ou
contestadas, passando por uma discussão entre corpo docente, professor e aluno, aluno e aluno. Isto à ponto de gerar e satisfazer expectativas de toda comunidade escolar, influenciando
inclusive no projeto político pedagógico da instituição escolar. O livro didático bom, adequado e
correto, também pressuponha que o professor personifique o uso que dele faz na sala de aula,
o livro didático ruim exige que o professor interfira de forma sistemática nos conteúdos e atividades propostos e considerados inadequados.
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Um livro didático não pode construir seus significados a partir de valores indesejáveis. Não
pode, endossar discriminação contra certos grupos sociais, nem propor a lei do mais forte como
estratégia para solucionar diferenças. Devemos considerar o contexto sócio histórico dos diferentes agentes vinculados aos sistemas de atividades escolar, as regras explicitadas em cada
comunidade da qual participam os agentes e a divisão de trabalho que se estabelece, percebemos que inúmeras tensões podem se evidenciar nessa rede, o que poderia resultar numa
reorganização e / ou mudança, em diferentes níveis dos sistemas.
Analisando, por exemplo, o sistema de atividades do professor, as dificuldades por ele enfrentadas no dia a dia são visíveis. As tensões surgem da necessidade de atualização de conhecimentos, por meio de cursos de formação continuada, por exemplo; da necessidade de
recuperação de orientações curriculares básicas, disponíveis há bastante tempo e que não
foram suficientemente discutidas, o que se refletiria num diálogo aberto com os instrumentos
mediadores do processo de ensino.
Apesar das tensões surgidas nesse contexto ainda não vislumbramos as mudanças necessárias. Tais mudanças são discutidas e sugeridas, mas não atingem o alvo esperado, os agentes
escolares. Por essa razão, o descompasso verificado entre professor, referenciais curriculares
(políticas públicas educacionais) e o livro didático.
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O DANÇAR NA ESCOLA: O ENSINO DA
DANÇA COMO LINGUAGEM ARTÍSTICA
NA ESCOLA

RESUMO: O propósito deste trabalho é evidenciar a importância de aprender dança como linguagem e conhecimento e não somente como repertório ou danças prontas na escola. Busca refletir como o conhecimento da linguagem pode dar um novo significado ao ensino e
aprendizagens desses repertórios, assim como propor processos de leitura e produção de
danças em ambientes escolares. A pesquisa aborda, através de uma revisão bibliográfica, que
é preciso lembrar que, aprender os signos da linguagem da dança requer antes de tudo que
haja o dançar, a incorporação desses signos. Ressalta ainda, que, a dança deve ser vista como
uma rede de relações que inclui movimento e ação sobre o mundo. Concluiu-se que, ao ser
vista também como uma área de conhecimento, sendo compreendida como arte, linguagem e
conhecimento, a dança contribui para que as crianças expressem seu universo do fazer arte.
Assim, portanto, relaciona também a participação e o conhecimento necessários na formação
do educador para que ele possa compreender e trabalhar a dança/corpo/mundo de modo a
favorecer o desenvolvimento expressivo das crianças na fase escolar.  

Palavras-chave: Infância; Linguagem Artística; Dança; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

maneira como as pessoas definem a dança é muito ampla. Algumas a associam à uma
coreografia, onde os movimentos precisam estar em conjunto numa repetição em que
todos fazem o mesmo, ao mesmo tempo, e assim, a dança vincula-se à presença do
movimento. Para outras, a dança só existe se houver música. E há ainda, aquelas que acreditam
que a dança seja uma brincadeira, que, em algum momento, poderá virar uma dança e que precisa acontecer em local apropriado, como um palco.
Quando a dança é vista como uma repetição de movimentos pode trazer para as crianças
e as pessoas ao seu redor, professores e familiares, um sentimento negativo como o “erro” e
a frustração. Por isso, aquilo que se acredita ser dança e que está impregnado no imaginário
sociocultural das crianças e sociedade como um todo, muitas vezes impede ou mesmo dificulta
o desenvolvimento de trabalhos contínuos, amplos e aprofundados de dança nas escolas de
Educação Infantil.
A partir dessas reflexões, o presente artigo busca refletir, assim como propõe a autora Isabel
A. Marques, que as crianças tenham o direito de conhecer e vivenciar as artes, incluindo a dança
como forma de ação e expressão no mundo.
Segundo ela, é importante incorporar propostas de dança na escola do ponto de vista da arte,
assim evidenciando a dança como conhecimento e linguagem artística. Através das falas das
crianças é possível ter referências concretas de suas vivências e experiências, bem como suas
expectativas em relação à dança na escola fazendo com que o processo de ensino e aprendizagem seja impregnado de sentidos.
Do mesmo modo, relata que cabe aos professores, embora não tenham tido formação específica para ensinar dança nas escolas de Educação Infantil, ir além de seus próprios conceitos
sobre a dança e de repertórios prontos, devem compreender os componentes da linguagem
da dança e suas relações favorecendo os processos criativos e de interpretação da dança em
situação escolar.
Espera-se que a pesquisa possa responder ou trazer para reflexão a importância do ensino da
dança como linguagem artística na escola. Evidenciando que, para que possa educar, a dança
na escola deve ser vista com arte, conhecimento e linguagem artística e, que, ao envolver uma
rede de relações, tem um enorme potencial a ser compartilhado com as crianças de todas as
idades. A pesquisa se pauta em uma abordagem qualitativa, e terá como principal teórica MARQUES, Isabel e alguns teóricos que abordam o assunto.

552

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

ANALISANDO ALGUNS CONCEITOS
DE DANÇA
A grande maioria das danças que se conhece, e que estão no imaginário social dos brasileiros, não se separam dos movimentos. Isabel
A. Marques, em seu livro Interações: crianças,
dança e escola chama a atenção para o fato
de que é mais comum a percepção das pausas nas danças em dança cênica como o balé
e flamengo, por exemplo, devido a sua intencionalidade em pausas na dança:
Isso se dá porque a dança como construção artística é justamente fruto de processos
de composição de seus artistas. O jogo entre
possibilidades de movimento e não movimento
fazem parte do processo coreográfico dos profissionais da dança (MARQUES, 2012, p. 23).
Segundo a autora, a dança não pode ser
definida somente como movimento e não movimento, destacando que se entendida como
arte, a dança é relação de vários componentes, relação entre diferentes campos de significação. É preciso atentar-se para as relações
entre: quem/com quem se move? O que se
move? Onde se move? E principalmente: por
que se move? Enfatiza MARQUES (2012).
Desse modo, dependendo da maneira como
a dança for ensinada poderá abrir espaços
para que corpos se relacionam consigo mesmos entre si e com o mundo. Em outras palavras como diz MARQUES (2012):
São as redes de relações, a articulação, ou
ainda as relações de nexo entre os signos que
fazem com que a dança se torne uma linguagem. Conceber a dança como linguagem é
justamente uma das grandes contribuições da
dança em situação escolar (MARQUES, 2012,
p. 28).

Segundo Marques (2012), ao abordar o
tema, e de maneira alguma, querendo diminuir
a importância e a necessidade de brincar, “o
ideal seria não ser mais necessário discutir a
importância do brincar na Educação Infantil”.
Para ela, brincar e dançar são linguagens muito próximas, mas distintas, pois constituem-se em campos de conhecimentos diferentes,
têm contribuições específicas à educação das
crianças:
Uma importante diferença entre a dança e a
brincadeira: cada linguagem colabora de maneiras diferentes na constituição e construção
de corpos em sociedade. A brincadeira constitui corpos lúdicos, a dança, corpos cênicos.
Corpos lúdicos e cênicos dialogam na cena
social, mas são diferentes – sendo um só!
(MARQUES, 2012, p. 33-34).
De acordo com a autora, o corpo cênico tem
potencial criador, criativo e construtor da linguagem artística, assim ele compõe e transforma as relações estéticas. Do mesmo modo,
inventa proposições à medida que leem e produzem dança, por isso o professor deve permitir e possibilitar que corpos cênicos se tornem
também corpos expressivos, comunicáveis e
significativos para quem dança. Afirma ainda
que, “é primordial pensarmos a dança na escola também como uma dança lúdica, que brinca, que permite e incentiva relações - e não
imposições” (MARQUES, 2012).
Na mesma linha de pensamento, JOHNSON
(1990) afirma que os corpos enquanto projetos
comunitários, assim como a sua função não
utilitária são fundamentais para a compreensão
de muitas relações entre as brincadeiras e as
danças. Para ele, são os corpos socialmente
constituídos e historicamente construídos que
brincam e dançam e, ao mesmo tempo, “são
as brincadeiras e as danças que constituem e
constroem nossos corpos, e que, portanto, nos
constituem e constroem, conclui.

Outro conceito apresentado para a dança
está vinculado à brincadeira. E da mesma forma que a dança não pode ser entendida como
Ao enfatizar essa postura a escola estaria traapenas movimento, também aqui vale ressaltar
que a dança não pode ser vista somente como balhando e educando corpos cênicos lúdicos,
onde a dança brincada faz com que a brincauma brincadeira, mas como arte.
deira vire dança. Segundo Marques (2012) esta
atitude está bem longe da visão que se tinha
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da arte da dança antes, no sistema tradicional
Considerando a linguagem como uma ação
da dança, em que se impedia a formação de sobre o mundo, a dança pode ser compreencorpos cênicos também brincantes e autorais. dida como linguagem artística - e não somente
como repertório - com o mesmo potencial de
Relacionando a brincadeira com a dança em agir sobre o mundo. Portanto deve se ensinar
suas aulas, o professor estaria contribuindo e aprender a dança como linguagem artística,
para a educação de corpos sociais cidadãos possibilitando que cada criança tenha uma exbrincantes que saberiam estabelecer vínculos periência corporal estética e que estabeleça
com os outros e com o mundo em que vivem. relações entre quem, o quê, como e onde se
dança, ou seja, trabalhe com os campos de
Vale refletir ainda, sobre mais um conceito de significação, inclusive dançando repertórios.
dança, o de que ela não é só um repertório, e
sim linguagem. E aqui se encontra o propósito
Um último conceito importante a ser refletido,
dessa pesquisa, onde não se tem a pretensão e que vem a acrescentar esse trabalho, é o de
de menosprezar os repertórios trabalhados em que dança não é somente divertimento, ela é
sala de aula, uma vez que eles existem e são conhecimento. A lei de Diretrizes e Bases da
importantes fontes de conhecimento a serem Educação Nacional (LDB nº 9.394), estabelece
aprendidos pelos alunos. O que se busca é em seu artigo 26, parágrafo 2º que: O ensino
uma reflexão sobre os repertórios de danças da arte constituirá componente curricular obritrabalhados e de que maneira eles estão sen- gatório, nos diversos níveis da educação bádo desenvolvidos e aprendidos.
sica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos (LDB 9394/96, art. 26).
De acordo com Marques (2012) é preciso
que sejam trabalhados de modo a favorecer
Embora historicamente, a Arte, até o ano de
uma compreensão das suas histórias e de seus 1996, tenha sido considerada somente como
contextos para que não se caia na decoração e atividade e não como área de conhecimento
cópia dos mesmos. Uma investigação orienta- a ser ensinada, e mesmo sendo compreendida pelo professor amplia o universo da dança da pela lei de Diretrizes e Bases como discie possibilita relações com outros campos de plina, percebemos, ainda que, muitas pessoas
conhecimento, como os tempos, os lugares e atribuem a dança o conceito de divertimento,
as pessoas:
relaxamento ou mesmo uma forma de espairecer entre atividades mais duras que requerem
Contextualizar as danças de repertório é uma esforço.
forma de ressignificá-las, ou seja, de produzir
novos sentidos, sentidos nos tempos presentes
Na década de 1980, o campo da Arte pode
dos alunos. Esse é o primeiro passo para des- contar com o apoio de Ana Mae Barbosa, que
cobrirmos (tirar a coberta) aquilo que já existia através de suas pesquisas trouxe grandes cone que passa a existir novamente nos corpos tribuições ao enfatizar que “o fazer artístico
de cada criança ao dançar - nesse exemplo, a compreende somente uma parcela do conheCapoeira (MARQUES, 2012, p. 41).
cimento da linguagem da arte. Fazer só não
basta” (MARQUES, 2010, P. 147).
O que a autora propõe é que “as crianças
aprendam a ler (em seus corpos) os repertórios
Para BARBOSA (2010) o conhecimento da
de dança”, e isso poderia ser feito dançando e Arte deve estar vinculado entre o fazer, no caso
compreendendo o contexto desses repertórios. da dança o dançar, a apreciação, olhar e ler e
E que, com essa consciência, essas trajetórias a contextualização. Essa forma de compreenseriam impregnadas de sentidos e o professor der o conhecimento em arte foi chamada de
conduzirá os alunos a tornarem se leitores e Abordagem Triangular no Ensino da Arte, sentambém produtores da dança, compreenden- do reconhecida internacionalmente como uma
do aquilo que estão dançando, sua linguagem maneira de aprofundar o conhecimento nessa
artística (MARQUES, 2012).
área em qualquer fase de escolarização.
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MARQUES (2012) afirma que, se a arte assim como qualquer outra área de conhecimento,
tem conteúdos específicos a serem ensinados e
aprendidos, a dança deve ter o mesmo enfoque,
uma vez que faz parte da disciplina. E partindo da
proposta de Ana Mae Barbosa propõe o que ela
chama de Dança no Contexto:

Quando vista como linguagem e não como
um conjunto de passos a serem ensaiados e
repetidos, a dança abre caminhos para que a
criança seja protagonista de seu próprio corpo,
de seus próprios movimentos e da sua própria
dança. Como bem relata MARQUES (2012): “A
dança, se compreendida como arte, linguagem
e conhecimento tem o grande potencial de
Tenho sugerido que, em situação escolar, pode- abrir canais para a expressividade da própria
mos expandir a prática da dança (leitura corporal criança no universo da fruição e do fazer arte”
no fazer e apreciar) e a contextualização (história, (MARQUES, 2012, p. 62).
tempos e espaços) para o universo das relações
sócio político-culturais (MARQUES, 2012, p. 50).
Por outro lado, como bem coloca BARBOSA
(1992) “se a arte não é tratada como conheAnalisando experiências com essas propostas cimento, mas como um grito da alma, não es(Abordagem Triangular e Dança no Contexto) a tamos fazendo nem educação cognitiva nem
autora relata que é possível perceber o quanto o emocional”.
olhar e os corpos das crianças se transformam
quando tomam consciência de suas possibilidaPara exemplificar esse pensamento MARdes corporais a partir da incorporação e corpo- QUES (2012) cita as propostas livres e esponreificação dos signos da linguagem em diálogo tâneas que correm o risco de não trabalharem
com o fazer, o apreciar e a contextualização da a compreensão de signos, a impregnação de
dança.
sentidos e a incorporação da linguagem, além
de requerer um preparo por parte do professor
Assim, além de ser um divertimento a dança para lidar com seus resultados.
passa a ser um campo de conhecimento que
permite a criança aprender enquanto dança e
Segundo a autora, o universo da dança na
dançando aprende o contexto e os significados escola hoje, ainda é um grande desconhecido
dos repertórios trabalhados.
para a maioria dos professores de educação
infantil, para ela introduzir outros conceitos e
ideias sobre a dança/corpo/mundo pode ser
O DANÇAR NA ESCOLA
um pouco amedrontador. Isso pela falta de forSegundo Marques (2012) a dança ao ser mação em dança da maioria dos professores
compreendida como arte tem “valor em si mes- de educação infantil. Enfatiza que, “nossos curma, não deveria “servir” a nenhum outro propó- sos de Pedagogia ainda ignoram a arte – e, sosito”, assim conforme ela mesma afirma, “não bretudo, a dança - como integrante do currículo
dançamos “para”, nós dançamos”. O que a au- escolar”.
tora quer dizer é que não se dança “para” ler/
Marques (2012) propõe então que, qualquer
estar o mundo, mas sim ler e estar no mundo.
trabalho relacionado ao ensino de dança nas
Nessa reflexão, a dança tem o potencial pa- escolas relacione quatro faces de uma quadra
pel de abrir possibilidades de experiência cor- de princípios articuladores dos processos de
poral estética, e não somente o de “funcional ensino e aprendizagem da dança/arte. São
expressiva”. Quando trabalhada no contexto elas a problematização, a articulação, a crítica
escolar a dança deve possibilitar vivências dos e a transformação. Acrescenta que essas atiacontecimentos artísticos e a compreensão da tudes, independentemente de sua hierarquia,
própria arte. Da mesma forma, os processos propõem a construção de pontes entre a arte,
criativos dos próprios alunos tornam-se vitais o ensino e a sociedade.
para que compreendam em seus corpos/mentes esses outros caminhos para a leitura de
mundo (MARQUES, 2012).
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Marques (2012) afirma que o corpo todo/em
partes pode dançar em locomoção no espaço
ou então em pausa, como uma estátua. E que,
A autora apresenta em sua obra uma pro- para a criança pequena compreender o fluxo
posta metodológica que, no caso do ensino da de movimento no espaço e a restrição desse
dança, é definida por conceitos, crenças e pon- fluxo seria um desafio muito prazeroso:
tos de vista a respeito do corpo, da dança, da
Podemos nos deslocar de diversas maneieducação, do mundo. Para Marques (2012) “o
corpo é um componente da linguagem da dan- ras e também parar de muitos jeitos diferentes.
ça que não pode ser dançado isoladamente”. Descobrir, dominar, identificar e criar essas maneiras de deslocar e de pausa pode ser bem
Iniciando o trabalho com o corpo em movi- divertido e interessante para as crianças pemento na Educação Infantil, ela propõe que quenas (MARQUES, 2012, p. 83).

TRAÇANDO UMA PROPOSTA
METODOLÓGICA

este seja feito de forma simples, compreendenPara a autora quando o corpo pausa ele tamdo-o em quatro grandes grupos de saberes relacionados: o corpo com um todo e/ou partes, bém está dançando, e é possível que neste
momento sejam construídos espaços. Assim,
em locomoção no espaço ou em pausa:
aponta cinco possibilidades e formas: parafuso
Incorporar, apreender e compreender o cor- (torcida), parede (achatada), agulha (alongapo como fluxos constantes entre parte/todo/ da), bola (esférica) e piramidal. “Seria interesmovimento/pausa abre 4 e possibilidades para sante que, até o fim do processo de escolarique as crianças possam ouvir seus corpos, zação da Educação Infantil, os alunos tenham
experimentar e fazer escolhas a respeito de sido pelo menos apresentados a essas possicomo e porque desejam construir suas danças bilidades”, acrescenta.
– e suas vidas (MARQUES, 2012, p. 81).
Assim, segundo a autora, o importante nesta
fase de escolarização é que os alunos sintam,
dominem, percebam, escolham e contextualizam as possibilidades do corpo todo/partes/
locomoção/pausa nos diferentes tempos e espaços e não necessariamente discriminem detalhadamente cada uma dessas quatro chaves
do movimento.

Trabalhar a dança/arte na escola ainda contribui para as relações entre a linguagem da
dança e outras áreas do conhecimento que
estejam relacionadas aos componentes da linguagem que estão sendo trabalhados. Onde
uma área não se sobrepõe, ou é classificada
como melhor que a outra, e sim que as redes
de relações entre elas permitem novos mapas
de conhecimento.

Também é importante ressaltar que os processos criativos e interpretativos das crianças
na escola devem se alimentar de leituras de
mundo ricas, ampliadas e consistentes. Como
comenta Marques (2012), “ao mesmo tempo
em que a dança fornece óculos para diferentes
leituras de mundo, são as leituras de mundo
No início do processo de ensino de dança, que alimentam a própria dança na escola”.
o importante é que possamos brincar muito
“com as partes do corpo” (sejam elas quais
forem) e com o “corpo todo”, compreendendo
e incorporando desafios, possibilidades e relações do corpo nessas circunstâncias (MARQUES, 2012, p.82).
Relata que, esses desdobramentos conceituais do corpo em movimento pelo todo/por
partes podem ser feitos ao longo do processo
escolar, com calma, contextualização, e ainda,
relacionados com as outras áreas do conhecimento:
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RELAÇÕES CORPO/SOCIEDADE

Assim, o componente espaço pode ser ensinado e aprendido nas relações entre espaço pessoal e espaço geral. E, as danças nele
trabalhadas, se relacionadas a outras áreas de
conhecimento e a situações sociais, podem ser
ainda mais incrementadas, expandidas, relacionadas ao mundo em que vivemos e contribuirão
para a construção artística que, por sua vez, traça relações com a sociedade.

Marques (2012) enfatiza que o componente
corpo da linguagem da dança, na Educação Infantil, pode ser uma fonte riquíssima de conexões para dialogar e construir com os alunos
redes de relações sócio político-culturais. No
entanto, não se deve ensinar dança para que as
crianças aprendam outros conteúdos escolares,
pois qualquer outra área de conhecimento ao
Ainda segundo Marques (2012), ao incorpose relacionar com a dança tem por finalidade a
rar novas possibilidades e sentidos das relações
enriquecer e expandir suas possibilidades.
corpo/espaço, as crianças estarão também inSegundo a autora, nas propostas de articu- corporando novas possibilidades e sentidos de
lação entre dança e a sociedade é importante ser/estar no mundo. “Dançar produzir e fruir
fazer com que as crianças percebam que seus dança é uma forma de isso acontecer”, acrescorpos também são articulados e conectados centa.
ao mundo, à sociedade, às pessoas. Para que
Portanto experimentar outras possibilidades
elas percebam, compreendam e saibam opinar/
agir sobre as dinâmicas das interações sociais do corpo/espaço pessoal, geral e do meio faz
com que o que foi condicionado socialmente
em que vivem:
seja revirado, questionado e criticado – nos corAo dançar em situação escolar, essas diferen- pos e não na retórica. Segundo a autora criar,
ças e semelhanças corporais podem – e de- inventar, produzir danças com essas possibilidavem, como já vimos – aparecer de forma bem des faz com que os condicionamentos espaços
clara: cada um, por ser um corpo uno e múltiplo, corporais possam ser também transformados.
tem o potencial de produzir também danças diOutro componente apresentado por Marques
ferentes, diferenciadas. Somos tão iguais e tão
(2012) é o tempo, para ela compreender que
diferentes, (MARQUES, 2012, p. 100).
existe um tempo corporal próprio e um tempo
Para Marques (2012), vale a pena conversar externo pode ser bem interessante para o prócom as crianças sobre o prazer e a satisfação prio dançar, pois a arte, em si, é um constante
de ser único no mundo e ao mesmo tempo es- jogo entre tempos subjetivos (do artista) e objetar conectado a outras pessoas por nossa et- tivos (do público):
nia, gênero classe social dentre outros. Desse
Na verdade, a compreensão do “tempo do oumodo, percebendo seu corpo e os corpos dos
outros, suas danças e as danças dos outros, “é tro” é de grande valia nessa etapa de escolaripossível às crianças, eminentemente dançando, zação. Conseguir começar a relacionar “o meu
ou seja, fazendo/fruindo arte, inserirem-se de tempo” e o “tempo do outro” pode propiciar às
forma crítica nos universos das relações sociais crianças um olhar mais crítico e transformador
sobre o mundo (MARQUES, 2012, p. 151).
cotidianas”, conclui.
O espaço também é um dos componentes
importantes para que o ensino da dança possa
ser trabalhado, não basta que os alunos saibam
nomear e identificar “nível alto, baixo, médio” e
saibam se estatelar no chão ou ficar nas pontas
dos pés. É importante que sejam problematizadas as relações entre corpo, espaço, dança e
sociedade (MARQUES, 2012).

Poderá ser bem enriquecedor também explorar o tempo de diferentes lugares, como cidades,
praias ou campo ou mesmo, ainda segundo a
autora, das diferentes culturas existentes nas salas de aulas. “Diferentes culturas têm diferentes
relações com o tempo”, completa. Cabendo ao
professor portanto saber explorar a riqueza em
sua sala e comunidade escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa procurou abordar, através da revisão bibliográfica, a importância do ensino da dança como linguagem artística na escola. Refletindo sobre os conceitos que as pessoas
atribuem a dança e buscando ampliar o verdadeiro sentido que ela tem, evidenciando que dança
não é somente movimento, brincadeira, repertório ou divertimento, mas também relação, arte,
conhecimento e, principalmente, linguagem, e uma linguagem artística que possibilita a criança
expressar-se no mundo, compreendendo e atuando de modo criativo, ético e produtivo.
Procurou se evidenciar a compreensão de que dançar tem importância em si nos processos
de ensino aprendizagem e, também, para o olhar que se tem do mundo. A compreensão das
diversas faces do mundo, que se tem a partir dos componentes da linguagem da dança permite
que a criança seja também produtora de dança, de sua própria história.
Permitir a criança que ela possa criar, inventar e produzir danças faz com que os condicionamentos espaços corporais possam também ser transformados. E essa postura será cada vez
acessível se o professor estiver preparado para lidar com esse desafio. Para tanto, os professores devem refletir, conhecer e incorporar o universo da dança, dando continuidade à sua formação a fim de contribuir para o trabalho significativo que o ensino da arte possibilita.
Com base nas reflexões aqui realizadas é certo que a linguagem da dança como forma de ler
o mundo e de fazer relações contribui para que a criança possa compreender e inserir-se criticamente em nossa sociedade.
Assim, nos processos de ensino aprendizagem da dança na Educação Infantil deve existir relações e articulação de conhecimento que pode ser trabalhado com os signos das linguagens,
possibilitando à criança expressar sua arte, seu modo de pensar e sua linguagem artística.
O professor ao estabelecer vínculos significativos entre a linguagem da dança e as dinâmicas
das interações sociais, acaba conhecendo e incorporando a própria dança e, da mesma forma,
permitindo que a criança também o faça. E dessa forma, o conhecimento e a aprendizagem de
mundo acontecem pela arte permeando as outras áreas do conhecimento.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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.
Desta 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.
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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.
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
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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 (MARTURANO,
1998).
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 (GRUNSPUN, 1985).
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.
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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 (TIBA, 1999).
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 (TIBA, 1999).
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 (TIBA,
1999).
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O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM
Nesta seção inicial, é fundamental delimitar
como será entendido aqui, o conceito “dificuldade de aprendizagem”, já que há na literatura
científica, discordâncias e consensos entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem. De acordo com Ciasca (2003) o distúrbio de aprendizagem se caracteriza por uma disfunção do
sistema nervoso central, já a dificuldade escolar está relacionada especificamente à um
problema de ordem ou origem de método de
ensino. Contudo, Dockrell & McShane (2000)
afirmam que as dificuldades de aprendizagem
podem ser decorrentes de déficits cognitivos
que prejudicam a aquisição de conhecimentos
como também, na maioria delas, são apenas
resultantes de problemas educacionais ou ambientais que não estão relacionados a um comprometimento cognitivo. Desse modo, faremos
análises que não compreenderão uma diferenciação entre dificuldades de aprendizagem ou
dificuldade escolar e distúrbio de aprendizagem, embora existam autores que os diferenciam.

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
seu espaço que são absorvidos o valor ético e
humanitário, em que se aprofundam os laços
de solidariedade. É também em seu interior
que se constroem as marcas entre as gerações
e são observados valores culturais (KALOUSTIAN, 1988, p.65).

A educação familiar é um elemento imprescindível na formação da personalidade da
criança, pois, é no seio familiar que constitui-se e desenvolve-se valores morais, de juízo,
éticos, sua criticidade e cidadania que refletirá diretamente no seu envolvimento escolar. É
no contexto familiar que se lapida e consolida
na maioria dos casos o caráter da criança que
virá a tornar-se adulto. A família desempenha
um papel importante na formação do indivíduo,
pois permite e possibilita a constituição de sua
Não se trata também de buscarmos apro- essencialidade. É nela que o homem concebe
fundamento nas questões voltadas a Dislexia, suas raízes e torna-se um ser capaz de elaboDisfasia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia, ração alargador de competências próprias.
Lesão Cerebral ou TDAH e sim levantarmos
Muñoz, Fresneda, Mendoza, Carballo & Pesposicionamentos teóricos que envolvem a temática relacionada aos atores – público alvo tun (2005) descrevem fatores familiares contri– deste trabalho, quais sejam: pais, alunos e buintes citados por pesquisas científicas para
o transtorno da leitura, que acreditamos serem
professores.
importantes para as diversas dificuldades de
A aprendizagem é o processo por meio do aprendizagem. São apontados como aspecqual a criança se apropria ativamente do conte- tos agravantes das dificuldades na aquisição
údo das experiências humanas, daquilo que o de conhecimentos o alcoolismo, as ausências
seu grupo social conhece. Para que ela apren- prolongadas, as enfermidades e o falecimento
da e supere as dificuldades precisará intera- dos pais. A violência doméstica e a separação
gir com outros seres humanos, especialmente conjugal também afetam o ensino. Em relação
com os adultos e com outras crianças mais aos irmãos, são ressaltadas as relações de
experientes. E esta primeira convivência está competitividade e rivalidade. Os maus hábitos (permitidos ou negligenciados pelos pais),
inserida no contexto familiar.
como assistir televisão demasiadamente e falta
de descanso também contribuem.

566

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

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 através de orientações, manejo de consequências por meio
de recompensas/punições e servindo como
exemplo.
Autores citados por Bolsoni-Silva & Marturano (2002) apontam habilidades parentais que
interferem na aprendizagem e socialização
dos filhos. Dialogar com os filhos. Expressar
os sentimentos dos pais para os seus filhos e
aceitar os sentimentos dos filhos. Evitar o uso
de punições, privilegiando a utilização de recompensas aos comportamentos adequados.
Ignorar o comportamento inadequado, não
dando atenção a ele.
Cumprir promessas, pois os pais ao prometerem e não cumprirem fazem com que os filhos
sintam-se enganados, prejudicando o relacionamento familiar e servindo de exemplo de que
não é obrigatório cumprir com a palavra. Entendimento do casal quanto à educação dos filhos
e a participação de ambos os progenitores na
divisão de tarefas educativas. Habilidade de dizer não, negociar e estabelecer 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 próprios erros e ensinando
os filhos a comportarem-se de forma parecida,
o que é desejo dos pais (BOLSONI-SILVA &
MARTURANO, 2002).

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 (SOUZA & COSTA, 2004).
De fato, a família é o primeiro lugar que passa
segurança, que acolhe a criança após o nascimento. É importante que a criança encontre no
lar proteção, segurança e apoio psicológico.
Para um bom desenvolvimento físico, mental e
cognitivo, é necessário, mesmo que os pais tenham outros filhos, outras atividades, que organizem um tempo mesmo que seja pouco, mas
que seja um tempo de qualidade, para uma
relação com os seus filhos de amor, respeito,
compreensão, troca, socialização e crescimento (SOUZA & COSTA, 2004).
Neste sentido, precisam abrir mão da oferta de brinquedos, televisão, videogame, para
que a atenção dessas crianças seja preenchida, enquanto se ocupam com outras atividades
esquecendo-se de dar o carinho e o amor que
estas crianças necessitam tanto. E também,
eles precisam ter a exata compreensão de que
não podem delegar para a escola o dever de
educar com valores morais e afetivos, pois,
além de propiciar fortes condições para as dificuldades de aprendizagem, ainda trazer um
grande prejuízo para a relação familiar (SOUZA
& COSTA, 2004).
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Segundo Freire (1996), Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, precisamos
como educadores discutir com os alunos a raMuito tem se falado sobre as dificuldades de zão de ser de alguns desses saberes em relaaprendizagem que as crianças enfrentam na ção com o ensino dos conteúdos.
escola, os motivos que levam as mesmas a
Como educadores devemos aproveitar e resfracassarem e o papel fundamental da família.
Mas e a escola? O que ela pode fazer para aju- peitar as experiências que trazem os nossos
dar seus alunos? O professor, a coordenação alunos, aproveitar os contextos e situações que
pedagógica e outros membros da equipe da se apresentam, em evidências, sejam elas siescola? A escola deve ser um lugar onde as tuadas no campo ou na cidade, lugares estes
crianças sintam vontade de ir, que peçam aos geralmente descuidados pelo poder público,
pais para levarem e acima de tudo, um lugar discutir sobre a poluição dos riachos, dos córque possibilite o conhecimento, a aprendiza- regos, os baixos níveis de bem-estar das pogem. Por que então a escola, com tantas obri- pulações, os lixões e os riscos que oferecem
gações com seus alunos é uma das causas à nossa saúde. Questioná-los fazendo compadas dificuldades de aprendizagem? (BRASIL, rações com estruturas e vantagens que bairros
nobres têm sobre os de periferia, dentre ou1998).
tras questões pertinentes ao assunto (BRASIL,
Segundo Piaget, à medida que o ser se si- 1998).

A CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM O
UNIVERSO ESCOLAR

tua 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:

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
O letramento é entendido como produto da a sociedade na qual está inserido (SOUZA &
participação em práticas sociais que usam a COSTA, 2004).
escrita como sistema simbólico e tecnologia
Muitos estudos defendem o papel da intera[...]. São práticas discursivas que precisam da
escrita para torná-las significativas, ainda que ção social no processo da aprendizagem. Conàs vezes não envolvam as atividades específi- sequentemente, os aspectos afetivos emergem
cas de ler ou escrever (Parâmetros Curricula- como dimensão social do desenvolvimento
humano. Segundo Galvão (2000), Wallon arres Nacionais (BRASIL, 1998, p.19).
gumenta que “as trocas relacionais da criança
Os PCNs propõem um currículo baseado no com os outros são fundamentais para o desendomínio das competências básicas e que este- volvimento da pessoa.” A afetividade, o diáloja em consonância com os diversos contextos go, a liberdade de expressão são elementos
fundamentais para os avanços que a criança
de vida dos alunos.
pode apresentar na sua forma de apreender a
aprender.
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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 (GALVÃO, 2000).
As ideias de mediação e internalização encontradas em Vygotsky (1994) permitem defender, que a construção do conhecimento
ocorre a partir de um intenso processo de interação entre as pessoas. O papel do outro tem
uma importância fundamental enquanto formação do sujeito, já que o outro é importante na
construção do que sou, pois, sozinho não há
conflito e não terá modificação. A interação
com o outro, desperta no sujeito a capacidade
de buscar novas significações e trocas de conhecimento. E indubitavelmente, é no espaço
escolar que esta relação se intensifica.

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 ).
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 mover com clareza na minha prática.A relação ensinar e aprender não se limita ao espaço da sala de aula. Ela é muito mais ampla,
estendendo-se além da escola na medida em
que as expectativas e necessidades sociais
bem como a cultura, valores éticos, morais e
intelectuais, os costumes, as preferências, entre outros fatores presentes na sociedade, tem
repercussão direta no trabalho educativo:
[...] 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).

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
Segundo Freire é necessário desmistificar
aluno uma relação de afetividade facilitando a que a escola tem como função primordial
construção do conhecimento, tornando-o mais transferir conhecimentos de uma geração a
preciso e prazeroso.
outra, o ofício do professor vai, além disso. É
importante destacar que na relação professor/
Wallon (1978) afirma que a criança acessa o aluno o conhecimento é construído dia a dia,
mundo simbólico por meio de manifestações onde ensino e aprendizagem acontecem conafetivas que se estabelece entre elas e os adul- comitantemente.
tos. Para ele, à medida que o indivíduo se desenvolve cria-se uma forma de expressão mais
O discente no decorrer do processo pedacomplexa. o docente passa ser um ponto de gógico precisa construir a capacidade de perreferência para o aluno, por isso deve-se re- ceber-se como ser atuante e não apenas um
dobrar o cuidado na relação entre o professor ser passivo, sendo “sombra” do professor. Os
e o aluno. é importante ressaltar, que toda re- alunos de diferentes meios sociais chegam até
lação pedagógica tem dimensão. “na relação a escola trazendo uma bagagem de caracte-
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rísticas culturais e pessoais, que influenciam
diretamente na sua relação pedagógica com
o conhecimento, e consequentemente determina a maneira pela qual responde as exigências
próprias do processo ensino aprendizagem
(FREIRE, 1996).
Dessa forma, entendemos que o professor
deixa de ser o transmissor de conhecimentos
numa relação vertical, e assume a condição de
educador que, num processo de interação dialogada com os alunos, na construção coletiva
do saber valorizando a realidade social do aluno (FREIRE, 1996).

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA AS
CRIANÇAS
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.

professores, amigos e familiares. Recusar-se a
fazer o que não quer, como: destruir materiais
de outros colegas e cabular aulas por influência
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 (ALMEIDA et al., 1999).
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
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”.
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 (ALMEIDA et al., 1999).

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; TASSONI, 2002, p.127), diz que: as relações afetivas se evidenciam, pois a transmissão do conhecimento implica, necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na
relação professor aluno, uma relação humana,
o afeto está presente.

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 outras 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 (ALMEIDA et al., 1999).

Pelo que foi citado acima, percebemos que
a intervenção com pais é essencial e deve permitir com que eles analisem os seus comportamentos. É importante, também, que se façam
intervenções com a criança para que se aumente o repertório dela em habilidades sociais.
A criança deve ser capaz de pedir e aceitar
auxílio na realização das tarefas escolares. Iniciar, manter e terminar conversas com colegas,
irmãos e pais. Expressar suas opiniões para

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”. Tal crença faz com que as
crianças se responsabiliza por algo que não
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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 (STRICK; SMITH, 2001).
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 (STRICK; SMITH, 2001).
Os autoras (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.
Ressaltam ainda que, 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 crian-

ça para confiar, assumir riscos e ser receptiva
a novas situações que são importantes para o
sucesso na escola (STRICK; SMITH, 2001).
Para Fernández (1990) quando o fracasso
escolar se instala, profissionais (fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos)
devem intervir, ajudando através de indicações
adequadas.
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.
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.
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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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O FAZER ARTÍSTICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E A VALORIZAÇÃO DA
CULTURA HUMANA

RESUMO: As brincadeiras podem ser vistas como arte, sendo assim, objetivou-se mostrar que o
ensino de artes na educação 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 que as aulas de artes, na educação infantil pode favorecer o saber artístico das crianças, tornando -o repleto de
valores e significados. Utilizando como metodologia à revisão bibliográfica em livros, artigos,
teses e conteúdo da internet, tendo como referencial teórico as ideias de Melo, Barbosa, Ferraz & Fusari, Reverbel Read entre outros. Assim sendo, as artes possuem muita relevância na
educação infantil para que as crianças vivenciem suas experiências, se expressem e ampliem
o conhecimento, desenvolvendo o pensamento criativo e estético. A criança que tem acesso
à cultura e a arte, se torna um adulto mais completo e feliz.

Palavras-chave: Arte; Arte Terapia;  Educação Infantil; Cultura; Ludicidade.
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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. Pretendeu-se destacar que as aulas de artes,
inclusive na educação infantil, estimula a valorização da cultura e desenvolve o saber artístico
das crianças, pois estas aulas são repletas de ideias, valores e significados.
Utilizando como metodologia a leitura de livros, artigos, teses e publicações on line. Justifica-se que o tema norteador deste artigo surgiu da necessidade de se mostrar que na atualidade a
educação infantil usa da ludicidade e do fazer artístico como fonte de aprendizagem significativa
e incentivadora da imaginação e criatividade.
O percurso percorrido pelo trabalho inicia –se com a História da arte na educação brasileira,
passa pelo trabalho desenvolvido na educação infantil, ainda aponta caminhos para realizar uma
educação significativa nas escolas brasileiras e finaliza com o enfoque na Arte terapia, como fonte de aprendizagem e cura dos males na atualidade. 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. Objetivou-se mostrar que o ensino de artes na
educação 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. Os resultados observados foram discutidos e analisados
gerando uma avaliação diagnóstica sobre a importância das artes para o desenvolvimento da
criança, uma vez que de algum modo todas as crianças aprendem brincando. É vivenciando a
arte desde criança que a sociedade aprende a valorizar a sua cultura e as demais, tornando –se
um adulto artístico e feliz.
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A 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 Osinski (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 (OSINSKI, 2002, p.11),
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 (MARTINS, 2007).
Já no período Neolítico a arte era observada
na pintura mas 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 impor-

tância da arte para a humanidade: “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 (MARTINS, 2007, p.
14).
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?
A falta de conhecimento sobre o passado
está levando os 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).
Logo, 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 acerca dos métodos e
conteúdos artísticos a serem escolhidos (BARBOSA, 2011).
No Brasil, o objetivo era implantar o catolicismo, a produção e exploração dos nativos
já era fato. Porém o Padre Manuel da Nóbrega
cria um grupo democrático e universal e sua
proposta na educação eram aulas expositivas,
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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).
Para Ferraz e Fusari (2010), 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.
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 (FERRAZ; FUSARI, 2010).
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 (FERRAZ; FUSARI 2010).
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 essência 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 (FERRAZ; FUSARI, 2010).
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 (FERRAZ; FUSARI,
2010).
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 FAZER ARTÍSTICO DESDE A
EDUCAÇÃO INFANTIL
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 dentro 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
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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).
Por isso, 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 (MODINGER, 2012).
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.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 autogeradas; 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.

COMO EDUCAR PELA ARTE NAS
ESCOLAS BRASILEIRAS
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 (BARBOSA, 2011).
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).
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 para a expressão, talvez
assim exista uma forma de unir esses objetivos
que estão dispersos.Desta perspectiva de unir
580

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

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 (BARBOSA, 2011).
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
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o acesso ao conhecimento da arte, mas sem a
pretensão de atingir-se uma verdade única:
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).
O 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 DA A ARTE TERAPIA
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. 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 (BRASIL,
2001).
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 (BRASIL,
2001).
Pesquisas realizadas pela Universidade Berkeley da Califórnia, apontaram que 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 (BRASIL, 2001).
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
(BRASIL, 2001).
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:
Quando trata da Arte como objeto de conhe582
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cimento, 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:
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).
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 (VITORELLI; PESSINI; SILVA,
2005, p. 102).
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 (BRENNAN, 2008).
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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. 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 infantil para que as crianças vivenciem
suas experiências, se expressem e ampliem o conhecimento, desenvolvendo o pensamento
criativo e estético.
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.
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O LÚDICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O objetivo geral foi realizar de forma indireta, por meio da pesquisa bibliográfica sobre
a educação física no ensino fundamental de 1ª à 4ª série trabalhando o lúdico dentro da perspectiva da cultura corporal, o qual teve como objetivo específico enfocar e apontar soluções
para uma melhor prática pedagógica na escola, se utilizando da cultura corporal como objeto
de estudo.  O problema que visamos é que se trata de uma fase em que o movimento se faz
presente, pois, a criança não consegue ficar concentrada, por um período longo em uma única
atividade; o que obriga o professor, no contexto escolar, a buscar formas dinâmicas de ensinar. O professor de Educação Física necessita elaborar atividades dinâmicas e que respeitem
essa fase de desenvolvimento da criança para que as aulas sejam verdadeiramente “momentos de aprendizagem”.  A presente pesquisa tem a finalidade de identificar as contribuições
da cultura corporal na educação física escolar, a função da escola, o papel do professor e os
conteúdos buscando assim destacar como se dá  a prática pedagógica dentro da perspectiva
da cultura corporal, de forma que essa contribua para um eficaz trabalho na educação básica
de 1ª a 4ª série.  O lúdico é inerente à cultura corporal, o brincar é aprender, a criança entre
07 e 10 anos encontra-se na fase das operações concretas, por meio de precisam interagirem
com objetos e demais materiais para compreendê-los, por meio de a mesma aprende por
meio do lúdico: as relações estabelecidas com os brinquedos, com as brincadeiras, com os
jogos e recreações.

Palavras-chave: Lúdico; Corpo; Educação Física; Cultura Corporal; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

S

abemos que a educação vem passando por um processo de transformação, o qual
busca novas práticas coletivas, articuladas com a vida cotidiana e com participação de
organizações e movimentos da sociedade civil. Baseando-se nisso nota-se que a função da escola caminha em contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e
culturais de maneira crítica e construtiva, por meio que a escola busca valorizar a cultura do seu
próprio grupo e, ao mesmo tempo, ultrapassar seus limites, dando-lhes dados da cultura regional, nacional e universal de forma que esta favoreça a produção e o uso de múltiplas linguagens.
Dentro dessa realidade educacional, nota-se que o papel da educação física também se
transformou no decorrer dos tempos se destacando atualmente segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Educação Física (1998), como uma disciplina que procura democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, buscando, ampliar, de
uma visão apenas biológica, para um trabalho que incorpore as dimensões afetiva, cognitiva e sociocultural dos alunos. Incorporam, de forma organizada, as principais questões que
o professor deve considerar no desenvolvimento do seu trabalho, subsidiando as discussões, os planejamentos e avaliações da prática de Educação Física (Brasil, 1998, p. 15).
Para entender essa realidade educacional, Mattos; Neira (2003), atribuem aos conteúdos
trabalhados pela Educação Física, o mesmo sentido dado por Coll et al. (1998), quando propõem que na escola se ensina e se aprende habilidades para resolver problemas, selecionar informações pertinentes em situações novas ou inesperadas, trabalhar em equipe, mostrar-se solidário com os companheiros, respeitar e valorizar o trabalho dos demais não
discriminando ninguém por razões de gênero, idade ou outro tipo de características individuais.
Nesse sentido o ensino dos conteúdos da Educação Física deve ser entendido como
meios que o professor utiliza para desenvolver competências e habilidades necessárias à
vida em sociedade. Em sentido oposto à tradição do componente, ao invés de ensinarmos
o futebol, a ginástica de solo ou a dança contemporânea, o que se propõe é o ensino por
meio do futebol, por meio da ginástica de solo e por meio da dança contemporânea.Extrapolando uma mera questão semântica, Mattos; Neira (2000) propõem que os alunos, a partir do desenvolvimento de uma atividade da cultura corporal sejam solicitados a desvendar
os fenômenos experimentados: por exemplo, a aceleração do ritmo cardíaco e respiratório
ou o papel histórico-social de determinada prática corporal, seu significado na atualidade etc.
De acordo com Daolio (1995) o nosso corpo encerra elementos da sociedade da qual fazemos
parte. Por meio dele assimilamos normas e costumes específicos do meio que nos cerca num processo de “inCORPORAÇÃO”, como por exemplo, os gestos que fazemos ou a maneira como caminhamos. O mesmo esporte pode ser jogado de mais de uma maneira, adaptado ao biótipo dos
moradores de determinada região ou, obedecendo a critérios culturais e religiosos, ser vetado às
mulheres, ou ainda ser praticado com valores diferentes, visando o desempenho ou por simples
lazer. Seja como for, podemos afirmar que tudo é influenciado pela cultura, conforme a Educação
Física, pois os elementos da cultura física que são os seus conteúdos, a ginástica, os jogos, a dança, a recreação e o esporte, é uma parte da cultura universal, que também é construída por ela.
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Sabendo que a cultura surgiu da fragilidade dos recursos biológicos humanos. O que fez com
que buscássemos suprir as insuficiências com criações que tornaram os movimentos mais eficientes e satisfatórios, procurando desenvolver diversas possibilidades de uso do corpo com o
intuito de solucionar as mais variadas necessidades: não tínhamos garras, construímos lanças,
não tínhamos dentes e mandíbulas fortes, construímos machados e assim por diante. Em linhas
gerais, a educação física deve mostrar que como cita Lê Boulch (1982), o papel da educação física vai além da ação motora ela deve ser entendida como uma disciplina que interage com as outras disciplinas e com o ser humano na sua totalidade deixando claro que o papel pedagógico do
professor, é ensinar ao aluno, o gosto pela atividade física, não necessitando para tanto, submeter
os discentes, em enfadonhas atividades, ao contrário, pois como componente curricular, a educação física tem na cultura corporal de movimento, um importante papel educativo, muitas vezes reduzido a busca de um corpo escultural em detrimento de um corpo cultural (LÊ BOULCH, 1982).
Devido à necessidade urgente de mudarmos a nossa prática pedagógica, desenvolvendo atividades que levem o indivíduo a se conscientizar do seu papel na sociedade. Não podemos mais
continuar com as práticas cartesiana, fragmentada, mecanicista, característica do ensino linear e
autoritário, por meio de só o professor é quem sabe. Precisamos fazer com que os nossos alunos desenvolvam o seu raciocínio em atividades desafiadoras, para que em um futuro bem próximo ela saiba distinguir o que é Educação Física e Atividade Física, e que possa, por meio dos conhecimentos
trabalhados e refletidos pela primeira, optar pela segunda de forma consciente (LÊ BOULCH, 1982).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Perante essa situação descrita, o presente
estudo, com base na pesquisa bibliográfica,
levanta o seguinte problema: qual devem ser
o papel pedagógico, a prática de ensino e os
conteúdos ideais para um trabalho eficaz do
professor no ensino fundamental de 1ª à 4ª série, respeitando a cultura corporal? Dessa forma, este estudo terá como objetivo identificar
o papel pedagógico do professor, a prática de
ensino, além de destacar os conteúdos da educação física no ensino na educação básica de
1ª à 4ª série.
Nesse caso para solucionar o problema dessa pesquisa, levantam-se as seguintes perguntas básicas:

A FUNÇÃO DA ESCOLA
Segundo os estudos de Carvalho (1996), entende-se que a função clássica da instituição
escolar é garantir o processo de transmissão,
sistematização e assimilação de conhecimentos/habilidades produzidos historicamente pela
humanidade, de modo a permitir que os seres humanos venham a interagir e intervir na
sociedade.
Os conhecimentos/habilidades
sejam técnicos, científicos, estéticos, artísticos
ou culturais, constituem no que se entende por
patrimônio construído pela humanidade. Este
patrimônio sócio cultural possui dimensões
universais, quando tem significado, abrangência e representatividade independentemente
de lugar geográfico, político e social, e particulares, quando representativos de determinadas sociedades ou comunidades (CARVALHO,
1996).

• Qual é o objetivo da E.F na escola e qual
é sua importância social?
• Qual é a função da escola e o papel do
professor?
• Quais são os conteúdos da educação fíPor se ter em vista valores humanistas e desica de 1ª a 4ª série e como deve ser
a prática pedagógica dentro da cultura mocráticos, acredita-se que os conhecimencorporal?
tos/habilidades que constituem o que estamos
denominando de patrimônio cultural devem
Para tanto o desenvolvimento deste estudo ser socializados com as novas gerações, indeem pauta, busca deixar claro que a cultura corporal (ginástica, jogos e brincadeiras populares pendentemente da classe sociais, faixa etária,
e o esporte) é uma fenômeno histórico-social crença religiosa, convicção ideológica, raça e
de irrefutável significação cultural de massa, in- sexo. À escola cabe a função político-social
dependentemente de gênero, ideologia, etnia, de possibilitar a conservação e a renovação
credo, raça, condições socioeconômicas, por dos conhecimentos produzidos e acumulados,
meio de cabe a escola socializar os indivíduos para que as novas gerações assumam a rescom o patrimônio científico e cultural produzido ponsabilidade de continuarem a construção de
historicamente pela humanidade, de modo que
os homens possam adquirir a autonomia ne- uma sociedade (sendo no nosso caso, identificessária a sua interação e intervenção no pro- cada com valores humanistas e democráticos),
cesso de construção e direção da sociedade. no sentido finalístico de promover o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, tendo
Dentro dessa justificativa fica claro que a re- como referências o bem estar e a qualidade
flexão e a prática da cultura corporal, quando coletiva de vida (CARVALHO, 1996).
adequadamente socializada e pedagogicamente encaminhada, constituem-se em privilegiado
meio de formação da cidadania, identificada
com valores democráticos de modo que assim, como a cultura artística (dança, pintura, artes cênicas, arquitetura, etc.), a cultura corporal
deve ser um dos conhecimentos/habilidades a
ser tratado pedagogicamente no contexto formal de educação básica.
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Entretanto, não se pode determinar como
deverão ser as sociedades do por vir, pois,
à escola cabe, no ciclo de educação básica,
fornecer essencialmente os instrumentos e as
experiências acumuladas às novas gerações,
face às demandas do momento histórico-cultural. Sendo assim, a escola tem como função
específica a conservação do patrimônio científico e cultural construído pela atividade humana, bem como a sua preparação para melhor
interagir no mundo social e do trabalho, “seja
qual for o futuro vislumbrado: uma sociedade
sem classes, uma utopia tecnológica pós-moderna ou outra qualquer” (CARVALHO, 1996
p.37).

Os conteúdos clássicos são entendidos como
aqueles que não perdem sua atualidade para
participação, compreensão e interpretação do
mundo universal e particular do trabalho e da
prática social intencional. Portanto, é função
da escola é desenvolver a personalidade e as
potencialidades dos indivíduos. Seu currículo
deve fornecer as condições para o autoconhecimento; para qualificar o homem, com instrumentos básicos, para o mundo do trabalho;
para demonstrar, numa perspectiva crítica, os
ideais, possibilidades, paradoxos e contradições das formas de produção; para fornecer
instrumentos de compreensão e intervenção a
realidade social (SARTI, 2001).

Relativizando-se a crença comungada por
parte da intelectualidade identificada com os
ideais auto definidos de revolucionários, a escola não possui poderes e nem instrumentos
de, isoladamente, provocar as transformações
políticas, econômicas, sociais e culturais tão
almejadas. No entanto, as mudanças, se representativas da coletividade, dependem sobremaneira da qualidade e efetividade do processo educativo, em conjunto com as intervenções
desencadeadas pelo conjunto das Instituições
políticas, econômicas, sociais e culturais.Mas
então se pode perguntar: quais conhecimentos
a escola deve transmitir? Evidentemente que
não são todos os conhecimentos acumulados,
até porque não existe currículo escolar cujo
tempo comporte o universo dos conhecimentos
acumulados historicamente, até porque muitos
deles são superados. Por esta razão, a escola,
norteada pelos pressupostos de uma educação crítico-superadora, deve selecionar os conteúdos clássicos necessários à formação do
cidadão autônomo, crítico e criativo, para que
este possa participar intervir e comprometer-se
com os rumos da sociedade possível, diante
do momento histórico (CARVALHO, 1996).

De acordo com essa concepção (2001),
esse processo de intervenção educacional deverá estar pautado em valores nobres de justiça, de tolerância às diferenças, de pluralidade,
de liberdade, de fraternidade e de igualdade de
condições e oportunidades. A escola, assim, é
entendida como um dos importantes espaços
de transição e mediação entre a vida privada
e a vida pública, entre a individualidade e a
coletividade, entre o velho e o novo, entre o
passado e o presente.Portanto é função social
da escola instrumentalizar os indivíduos para
participação plena na vida pública, como cidadãos. Neste contexto referencial, a educação
física tem sido considerada no contexto brasileiro, assim como em inúmeros países (independentemente do nível de desenvolvimento
político-econômico), uma prática sócia cultural
importante para o processo de construção da
cidadania dos indivíduos (SARTI, 2001).
Segundo Campos (2003), de acordo com
o repertório sociocomunicativo, a educação
física, enquanto disciplina curricular de socialização da cultura corporal, reúne um rico
patrimônio cultural tanto de dimensão universal
(esportes e ginásticos institucionalizados etc.),
quanto particular (jogos e brincadeiras populares, esportes locais, etc.). Acrescenta-se o fato
de que o ensino sistematizado da educação
física, além de possibilitar o aumento do repertório de conhecimentos/habilidades, bem
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como a compreensão e a reflexão sobre a cultura corporal, é entendida como uma das formas de linguagem e expressão comunicativa
que, como qualquer prática social, é cheia de
significados, sentidos, códigos e valores, que
influenciam a formação do ser humano. Neste contexto conceitual, a educação física pode
adquirir uma autonomia pedagógica que a legitime no currículo escolar da educação básica
(CAMPOS, 2003).
Nesta concepção (2003), quanto ao papel
do professor, estes têm aí uma função fundamental em todo esse movimento de construção da prática pedagógica, porque os mesmos
são os agentes que concretizam as definições
pedagógicas. Nesse sentido, representam uma
grande força na escola na estrutura de relação
de poder. A partir da sua autonomia relativa,
os professores podem favorecer a questão da
mudança, porque eles têm a condição de da
à direção da prática pedagógica.É assim que,
mesmo reconhecendo os fatores históricos e
aspectos culturais que envolvem o professor,
na escola, enfatizamos a importância de estudos que enfoquem o cotidiano destes, sua
história de vida, para que se evidencie a força
do individual no conjunto de esforços para a
construção coletiva da prática pedagógica inovadora (CAMPOS, 2003).

A CULTURA CORPORAL NA
EDUCAÇÃO FÍSICA E O LÚDICO
Segundo Piccolo (1993), a Educação Física
no contexto escolar ao romper com os valores
tradicionalistas de ordem, disciplina e imutabilidade, se propõe a construir novos valores
que estejam mais condizentes com a sociedade atual. Construir novos valores não é fácil,
significa romper com paradigmas, que muitas
vezes estão enraizados e lutam em não serem
rompidos; o que obriga a construir novos paradigmas e nesse aspecto o movimento humano
passa a ser visto como natural e redimensiona
a Educação Física para o conhecimento do desenvolvimento humano e como aplicar tais conhecimentos nas aulas práticas. Observando e
respeitando o desenvolvimento, o professor de
Educação Física irá elaborar atividades lúdicas
para as crianças das séries iniciais, a partir da
compreensão de que elas encontram-se em
fase de desenvolvimento por meio de o lúdico
ensina mais do que gestos repetitivos ou palavras. Destacando Piccolo (1993, p. 60):

É por meio de atividades que, além de proporcionarem o prazer na execução promovam
o crescimento evolutivo do educando, a Educação Física Escolar vai encontrar um caminho
coerente com o seu compromisso educacional.
O ensino torna-se mais humanista quando se
Desse modo, embora em muitas escolas se respeita o aluno em sua individualidade pessoveja uma prática pedagógica ambígua e con- al (PICCOLO, 1993, p. 60).
traditória, em virtude das possibilidades históricas que o movimento contraditório encerra já
Ao brincar, ao jogar e ao ter contato com dise tem indicadores de uma prática inovadora versos brinquedos, a criança desenvolve o rabaseada no acesso ao conhecimento especí- ciocínio, explora a imaginação e compreende
fico da Educação Física, dentro do processo valores como respeito, amizade, entre outros.
mais amplo de construção do novo saber, iden- Tais aspectos fazem com que essa ludicidade
tificado com o acesso e usufruto das práticas presente no brincar, jogar e nos brinquedos seda cultura corporal humana. Portanto avaliar a jam utilizados nas aulas de Educação Física.
individualidade do aluno, ajustar as atividades Deve ser destacado que o professor de Educaàs necessidades do aluno, manipular o am- ção Física deve inserir o lúdico em sua prática
biente para facilitar as aprendizagens do aluno a partir de um planejamento, do conhecimento
são essenciais para um bom professor.
dos alunos, de suas necessidades e não oferecer as atividades lúdicas só por oferecê-las,
pois, se forem oferecidas sem o planejamento
adequado, não haverá aprendizagem signifi592

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

cativa, mas mera reprodução de movimentos,
que já era oferecido no ensino tradicional. As
atividades lúdicas oferecidas devem ser diversificadas e deve permitir que os alunos criassem novos movimentos, sejam constantemente desafiadas, assim, elas serão capazes de
construir novo saberes que as auxiliarão no
cotidiano. Destacando Souza e Scaglia (2004,
p. 36):

mesmo que não saiba ler, escrever e fazer contas. É como se pudesse dizer que o homem
é biologicamente incompleto: não sobreviveria
sozinho sem a participação das pessoas e do
grupo que o gerou.
A cultura é o conjunto de códigos simbólicos
reconhecíveis pelo grupo: neles o indivíduo é
formado desde o momento da sua concepção;
nesses mesmos códigos, durante a sua infância, aprende os valores do grupo; por eles é
mais tarde introduzido nas obrigações da vida
adulta, da maneira como cada grupo social as
concebe (BOSSA, 2000).

As experiências motoras diversificadas, os
desafios caracterizando-se em problemas possíveis aos quais as crianças são expostas, fazem com que elas ampliem em muito o seu
acervo de possibilidades de respostas para os
jogos; em consequência, a sua interação com
Nesse sentido Dantas (1990), a fragilidade
o mundo, em todos os seus aspectos: motores, de recursos biológicos fez com que os seres
afetivos, cognitivos, sociais, éticos, morais, es- humanos buscassem suprir as insuficiências
téticos (SOUZA; SCAGLIA, 2004, p. 36).
com criações que tornassem os movimentos
mais eficazes, seja por razões “militares”, reComo visto a ludicidade deve fazer parte do lativas ao domínio e uso de espaço, seja por
ato pedagógico da Educação Física, tendo em razões econômicas, que dizem respeito às tecvista a formação cidadã do aluno e seu desen- nologias de caça, pesca e agricultura, seja por
volvimento integral, o que faz importante que razões religiosas, que tange aos rituais e feso professor conheça as fases de desenvolvi- tas, ou por razões apenas lúdicas. Derivaram
mento das crianças e utilize atividades lúdicas daí inúmeros conhecimentos e representações
adequadas a cada fase.
que se transformaram ao longo do tempo, tendo resignificadas as suas intencionalidades e
A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO CULTURA formas de expressão e que constituem o que
se pode chamar de cultura corporal (DANTAS,
CORPORAL
1990).
O ser humano, desde suas origens, produDentre as produções dessa cultura corporal,
ziu cultura. Sua história é uma história de cultura, na medida em que tudo o que faz está algumas foram incorporadas pela Educação
inserido num contexto cultural, produzindo e Física em seus conteúdos: o jogo, o esporte,
reproduzindo cultura. O conceito de cultura é a dança, a ginástica e a luta. Estes têm em
aqui entendido como produto da sociedade, da comum a representação corporal, com caraccoletividade à qual os indivíduos pertencem, terísticas lúdicas, de diversas culturas humaantecedendo-os e transcendendo-os (BOSSA, nas; todos eles ressignificam a cultura corporal
humana e o fazem utilizando uma atitude lúdi2000).
ca.A Educação Física tem uma história de pelo
Para o autor (2000), é preciso considerar menos um século e meio no mundo ocidental
que não se trata, aqui, do sentido mais usual moderno, possui uma tradição e um saber-fado termo cultura, empregado para definir certo zer e tem buscado a formulação de um recorte
saber, ilustração, refinamento de maneiras. No epistemológico próprio (DANTAS, 1990).
sentido antropológico do termo, afirma-se que
todo e qualquer indivíduo nasce no contexto
de uma cultura, não existe homem sem cultura,
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Assim, a área de Educação Física hoje contempla múltiplos conhecimentos produzidos e
usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. Entre eles, se consideram
fundamentais as atividades culturais de movimento com finalidades de lazer, expressão de
sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde.Trata-se, então, de localizar
em cada uma dessas manifestações (jogo, esporte, dança, ginástica e luta) seus benefícios
fisiológicos e psicológicos e suas possibilidades de utilização como instrumentos de comunicação, expressão, lazer e cultura, e formular
a partir daí as propostas para a Educação Física escolar (DANTAS, 1990).

Sobre o jogo da amarelinha, o voleibol ou
uma dança, o aluno deve aprender para além
das técnicas de execução, a discutir regras e
estratégias, apreciá-los criticamente, analisá-los esteticamente, avaliá-los eticamente, ressignificá-los e recriá-los. É tarefa da Educação
Física escolar, portanto é garantir o acesso dos
alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de
exercê-las e oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente (SARTI, 2001).

APRENDIZAGEM E CONTEÚDOS DE
ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Segundo Documentos Oficiais (PCNs, 1998),
a Educação Física busca a aprendizagem do
corpo, dos movimentos, limites e desafios. Sua
importância se deve ao desenvolvimento do
corpo físico, em que o aluno descobrirá seus
limites e diferentes modos de executar seus
movimentos físicos, desenvolver a sua criatividade, sua produção cultural, dando oportunidades do aluno criar e recriar as atividades
corporais produzidas pelos seres humanos ao
longo da sua história cultural, deixando que
eles tenham total liberdade de expressão de
seus sentimentos.

A Educação Física escolar pode sistematizar
situações de ensino e aprendizagem que garantam aos alunos o acesso a conhecimentos
práticos e conceituais. Para isso é necessário
mudar a ênfase na aptidão física e no rendimento padronizado que caracterizava a Educação
Física, para uma concepção mais abrangente,
que contemple todas as dimensões envolvidas
em cada prática corporal. É fundamental também que se faça uma clara distinção entre os
objetivos da Educação Física escolar e os objetivos do esporte, da dança, da ginástica e da
luta profissionais, pois, embora seja uma referência, o profissionalismo não pode ser a meta
Para tanto se entende que a aprendizagem
almejada pela escola (DANTAS, 1990).
da educação física, deve sempre levar em consideração a relevância social, características
Completando essa linha de pensamento dos alunos e do próprio ambiente, com o obSarti (2001), a educação Física escolar deve jetivo de que o aluno tenha a prática de atividar oportunidades a todos os alunos para que dades corporais, desenvolvendo a socialização
desenvolvam suas potencialidades, de forma respeitando características próprias e dos oudemocrática e não seletiva, visando seu apri- tros indivíduos, adotando atitudes de respeito,
moramento como seres humanos. Nesse sen- dignidade e solidariedade, conhecendo, valotido, cabe assinalar que os alunos portadores rizando, respeitando e desfrutando da cultura
de deficiências físicas não podem ser privados corporal, adotando hábitos saudáveis de higiedas aulas de Educação Física. Independente- ne, educação alimentar, para assim solucionar
mente de qual seja o conteúdo escolhido, os problemas de ordem corporal, conhecendo a
processos de ensino e aprendizagem devem diversidade de padrões de saúde, beleza e
considerar as características dos alunos em estética, reconhecendo-as como uma necessitodas as suas dimensões (cognitiva, corporal, dade básica do ser humano e um direito do
afetiva, ética, estética, de relação interpessoal cidadão (PCNs, 1998).
e inserção social).
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Portanto, segundo estes documentos oficiais, os conteúdos devem ser desenvolvidos
partindo de três blocos entre si: o primeiro
“conhecimento sobre o corpo” que diz respeito aos conhecimentos e conquistas individuais para as práticas corporais expressas
nos outros dois blocos. Aqui o importante é a
percepção do próprio corpo, sentindo e compreendendo ossos e músculos presentes nos
movimentos e posições. O aluno terá que perceber seu próprio corpo, por meio de sensações e compreender alterações antes e depois
das atividades. Essa percepção também é necessária para se estudar a postura dos alunos.
O segundo bloco fala sobre práticas que fica
difícil de separá-las, pois possuem diferenças
e semelhanças quando são exercidas. São os
chamados “esportes, jogos, lutas e ginásticas”
(PCNs, 1998).

giões podem tornar um trabalho bastante atrativo, aumentando o conhecimento do aluno
(PCNs, 1998).

O esporte é uma prática com caráter competitivo e oficial. Os jogos são adaptados em
função de espaço e material disponível e geralmente possuem caráter cooperativo e recreativo. As lutas geram combinação de ataque e
defesa caracterizando-se por uma regulamentação a fim de punir atitudes de violência e desigualdade. As ginásticas são técnicas de trabalho corporal que estão diretamente ligadas
ao “conhecimento sobre o corpo”.Dentro deste
segundo bloco encontramos em cada uma das
modalidades várias opções que podem ser trabalhadas de acordo com a região por meio de
a escola se localiza. São eles: jogos pré-desportivos; jogos populares; brincadeiras; atletismo; esportes coletivos; esportes com bastões
e raquetes; esportes sobre rodas; lutas e ginásticas (PCNs, 1998).

O processo de ensino e aprendizagem na
educação física não se restringe aos simples
exercícios de certas habilidades e destreza,
mas de acordo com a proposta, é de capacitar
o indivíduo a refletir sobre suas possibilidades
corporais e com autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente significativas e adequadas. Por meio dos parâmetros curriculares
nacionais pretende-se desenvolver a prática
corporal e cultural de cada aluno, por meio de
exercícios técnicos e atividades lúdicas, desenvolvendo sua percepção da realidade, fazendo
com que o aluno possua um físico saudável e
uma mente aberta, propondo que o aluno saia
da escola com um conhecimento vasto dos esportes e com uma saúde excelente, para ter
sempre uma chance de competir e de ter prazer em exercer atividades físicas (PCNs, 1998).

Por meio das danças e brincadeiras podem-se reconhecer os movimentos como leve/
pesado, forte/fraco, rápido/lento, intensidade,
duração, direção, ser capaz de construir coreografias e valorizar a apreciar essas manifestações expressivas. Dentro deste contexto podem ser vistas: as danças brasileiras, danças
urbanas, eruditas, lengalengas, brincadeiras de
roda e cirandas.De acordo com os objetivos e
os conteúdos a serem trabalhados, os critérios
de avaliação deverão abranger vários aspectos
como: de aptidão, de motivação, de possibilidades pessoais e de limites para que o aluno
possa compreender sua função e trace metas
para melhorar seu desempenho (PCNs, 1998).

O terceiro bloco diz respeito as “atividades
rítmicas expressivas”, que inclui manifestações
da cultura corporal e que tem como características a expressão e a comunicação que são
as danças e brincadeiras cantadas. Conteúdos
deste bloco são amplos, diversificados e podem variar muito de acordo com o local em
que a escola estiver inserida. Pesquisas sobre
danças e brincadeiras cantadas de outras re595
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REFLEXÕES SOBRE A ESCOLA E A
PRÁTICA DOCENTE
Julgo que ainda não se refletiu suficientemente sobre o trabalho docente que se realiza
na escola. Os sujeitos que nela atuam tendem
mais a ações isoladas que a um esforço de
reflexão conjunto que propicie melhorias individuais e coletivas. Penso também ser indispensável a reflexão sobre o papel do professor
formador de professores, o que me afeta particularmente por ser professor de Educação Física infantil em cursos que preparam docentes
para os diferentes graus de ensino. Defendo
a necessidade de se buscar formar um profissional capaz de refletir na e sobre a prática
desenvolvida na escola. Em síntese, sustentou
a importância da reflexão na ação. GÓMEZ,
(apud NÓVOA, 1997, p. 95), afirma:
A sociedade ocidental tem-se mostrado preocupada com os resultados insatisfatórios de
longos e custosos processos de escolarização:
nas sociedades industrializadas, a escola conseguiu chegar aos lugares mais inacessíveis e
às camadas sociais mais desfavorecidas. Não
obstante, nem a preparação científico-técnica,
nem a formação cultural e humana, nem sequer a desejada formação compensatória alcançaram o grau de satisfação prometido (GÓMEZ apud NÓVOA, 1997, p. 95).

Para refletir sobre o trabalho pedagógico
desenvolvido na escola das séries iniciais do
ensino fundamental, entendo ser necessário
compreender como se estruturam as escolas
de educação infantil e suas práticas. Apoiando-me nas conclusões de Silva (1999, p.5960): “A escola infantil tem pautado suas ações
na intenção, quase que exclusiva, de preparar
criança para o ensino fundamental”.
Nesse sentido, utiliza como estratégia dominante a repetição de exercícios de prontidão,
nos quais se emprega a brincadeira ora como
recurso didático, ora como instrumento de sedução e controle. Entendo que essa estratégia
não se compatibiliza com as características da
atividade lúdica da criança, que requer liberdade para explorar sua criatividade.Nessa linha
de raciocínio, pode-se afirmar que o brincar
como prática social infantil não tem sido compatível com a função que a escola vem cumprindo. Nela, deixam de serem valorizadas as
iniciativas tímidas das crianças, que refletem
características de aleatoriedade e indeterminação, com as quais a escola não sabe trabalhar
e nem lidar. A consequência é que o professor
acaba mais controlando os passos e as respostas das crianças diante das tarefas (atividades) propostas do que as incentivando a produzirem algo interessante e de fato educativo
(SILVA, 1999, p.59-60).

O autor considera ainda que: São familiares
as metáforas do professor como modelo de
comportamento, como transmissor de conhecimentos, como técnico, como executor de rotinas, como planificador, como sujeito que toma
decisões ou resolve problemas, etc. (Ibid: 96).
Relacionadas a essas imagens encontram-se
nos estudos e nas teorias que determinaram e
que têm determinado o pensamento pedagógico, concepções de escola, de ensino, conhecimento e de aprendizagem, bem como concepções das relações existentes entre teoria e
prática, ou seja, entre investigação e ação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante o estudo bibliográfico realizado, conclui-se que o professor a educação física ele deve
em primeiro lugar ter bem claro qual é a concepção de educação física que ele irá desenvolver
na escola e qual realmente é a função da escola. Baseando-se nisso o estudo mostra que a
educação física dentro da perspectiva da cultura corporal se tornará eficaz a partir do momento
que o papel do professor esteja centrado em ajustar às atividades dentro das necessidades dos
alunos e assim manipular o ambiente que facilite aprendizagens.
Portanto, nossos alunos devem se tornar sujeitos do processo, construindo, refletindo e aprendendo o conhecimento pautado por uma perspectiva em que seja possível imaginar outra forma
de aula.Por isso a prática do professor e os conteúdos desenvolvidos na educação básica de
1ª à 4ª série deve ser direcionado a uma aprendizagem de habilidades para resolver problemas,
selecionar informações pertinentes em situações novas e/ou inesperadas, trabalhar em equipe,
mostrar-se solidário com os companheiros, levando o aluno a respeitar e valorizar o trabalho dos
demais. Neste sentido os ensinos dos conteúdos da Educação Física serão entendidos como
meios que o professor utiliza para desenvolver competências e habilidades necessárias à vida
em sociedade.
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A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO
PRECOCE EM CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar fundamentações que comprovam a importância da estimulação precoce de bebês/crianças com deficiência intelectual, no período da
infância, entre 03 e 12 anos.  Estudos revelam que é na infância que a neuroplasticidade é
maior, momento em que o cérebro é mais flexível e está continuamente recebendo estímulos,
propiciando o surgimento de neurônios que permitem o desenvolvimento da criança e sua
aprendizagem. A falta de estímulos, de alimentação adequada, bem como alguns aspectos
específicos da família, leva muitas dessas crianças a apresentarem atrasos no desenvolvimento. Por isso, a finalidade da pesquisa é justamente mostrar os benefícios que a estimulação
precoce proporciona à criança com DI, como também, as perdas pela falta dela nesse período
sensível ao desenvolvimento social, intelectual e cultural do indivíduo.

Palavras-chave: Estimulação Precoce; Criança; Deficiência Intelectual.
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INTRODUÇÃO

O

movimento educacional de inclusão social requer uma transformação conceitual mais
abrangente em termos culturais, sociais, políticos e ideológicos. Essa transformação é
necessária para o redimensionamento dos programas de estimulação precoce.
Aos seres humanos não bastam os atributos que dispõe no ato de seu nascimento, como os
demais animais. As características biológicas presentes nesse ato são meramente preparatórias
para sua interação com o mundo social, da qual tudo o mais dependerá, quer no plano biológico, quer no plano psicológico e social (MARTINS, 2012, p. 99). Neste sentido, torna-se fundamental um trabalho conjunto envolvendo pais, alunos, professor, comunidade escolar como um
todo e instituições especializadas, no intuito de se contemplar as reais necessidades dos alunos
portadores de necessidades especiais na família e na comunidade.
As crianças com necessidades especiais podem e são capazes de aprender. Entretanto, este
é um processo lento, por caminhos e vias incompatíveis com o movimento, multiplicidade de
estímulos e ações que ocorrem no seu cotidiano. Em decorrência desse pressuposto, Vygotsky
afirma: A criança que possui um desenvolvimento complicado pela deficiência não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que seus pares normais, mas que desenvolveu de outro
modo” (VYGOTSKY, 2012, p. 12).
O grande obstáculo muitas vezes não é a deficiência, mas a inadequação na forma de se comunicar, interagir e lidar com as crianças. Os resultados em relação à estimulação precoce vem
sendo cada vez mais comprovado de maneira positiva através de estudiosos e afins e publicado
resultados comprobatórios (OLHER, GUILHOTO, 2012, p.09-17).
Defender o programa de estimulação precoce como meta fundamental para o desenvolvimento global da criança é meu desafio, enquanto educadora, pois trago experiências que apontam
as vantagens quando a escola proporciona, no seu espaço, o programa de estimulação precoce,
mostrando as possibilidades de um outro olhar no fazer pedagógico.
Assim, afirmamos aqui conceitos de como fazer, por que fazer e quando fazer, abordando
outras ações inerentes ao próprio programa de estimulação. Portanto, além de uma pesquisa
bibliográfica, teórica, a sua essência partiu de uma vivência, instigada pela vontade de unir a
prática com a teoria; trago comigo indagações de pais e de outros profissionais quanto à necessidade de repensar e reestruturar o sistema da educação convencional, a fim de que se diminuam ou possam ser eliminados os obstáculos interpostos à progressão de todos os educandos,
tornando o sistema educacional mais justo.
Isso é possível desde que o programa de estimulação precoce não esteja centrado na limitação, na deficiência, na defasagem, mas voltado para a dimensão humana das possibilidades
e para melhoria das condições socioemocionais e ambientais: interação, comunicação, ação,
adaptação do meio e das atividades, pois inclusão significa participação ativa da criança na vida
familiar, escolar e comunitária.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ALGUMAS
CONCEPÇÕES
A educação inclusiva se propõe a encontrar
meios e recursos específicos mais adequados
aos indivíduos portadores de necessidades especiais, com o objetivo de criar condições necessárias à inclusão, num processo que exige
fundamentalmente o trabalho de uma equipe
multidisciplinar para os que não conseguem
usufruir plenamente das condições oferecidas
à maioria.
A partir do artigo Educação Inclusiva na
APAE de SÃO PAULO relato e experiência de
transição da escola especial, por Roseli e Laura (2012), é possível se ter documentado e
comprovado as melhoras quantitativas e qualitativas no desenvolvimento integral dos alunos
que frequentavam a Escola Especial da APAE
de SÃO PAULO e que passaram a frequentar
educação inclusiva em escola de ensino regular.
Neste sentido, a criação das Escolas Especiais é uma questão de justiça e não de privilégio. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, é bastante explícita:
“Toda pessoa tem direito à instrução”.
Foi a partir de 20 de dezembro de 1961(BRASIL, 1994, p. 78), com a Lei 4.024 de Diretrizes e Bases que a expressão “educação de
excepcional” ganhava destaque e direitos com
um marco inicial de ações do poder público na
área da educação especial.
Porém com o decreto nº 7.6011/2011 a União
passou a prestar apoio técnico e financeiro aos
sistemas públicos de ensino dos estados, dos
municípios e do Distrito Federal, e as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a finalidade de
ampliar a oferta do atendimento educacional
especializado aos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
superlotação, matriculados na rede pública de
ensino regular (Art.5) (JANNUZZI, 2006; MAZZOTTA, 2005).
Nesta perspectiva, a educação inclusiva é
um direito assegurado pela Constituição Federal, portanto a pessoa com deficiência tem o
direito de frequentar a escola regular onde terá

chances de conviver com outras pessoas de
sua faixa etária com ou sem deficiência.
Dessa forma, a educação inclusiva tem sido
atualmente definida no Brasil, segundo perspectiva mais ampla, como instrumento que ultrapassa a simples concepção de atendimentos especializados, tal como vinha sendo a sua
marca nos últimos tempos. Frente aos novos
paradigmas em 2009 a APAE DE SÃO PAULO
suspendeu as atividades do Serviço Especializado de Educação (escola especial 1) e iniciou
o Serviço de Apoio a Inclusão Escolar – SAIE,
que oferta o AEE de forma complementar à formação do aluno por meio da disponibilização
de recursos de acessibilidade e estratégias
que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de
sua aprendizagem.( APAE DE SÃO PAULO –
Apoio à Inclusão p. 5).
Conforme define a nova Lei de Diretrizes e
Bases (LDB), capítulo V a Educação Especial
constitui-se de uma modalidade de educação
escolar, voltada para a formação do indivíduo,
com vistas ao exercício da cidadania.
Como elemento integrante e indistinto do sistema educacional, realiza-se transversalmente,
em todos os níveis de ensino, nas instituições
escolares, cujo projeto, organização e prática
pedagógica devem respeitar a diversidade dos
alunos, a exigir diferenciações nos atos pedagógicos que contemplem as necessidades
educacionais de todos. Os serviços educacionais especializados, embora diferenciados,
não podem desenvolver-se isoladamente, mas
devem fazer parte de uma estratégia global de
educação e visar suas finalidades gerais.
DE ACORDO COM O ARTIGO 58 DA LDB:
Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educando portadores de necessidades especiais.
§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços
de apoio especializado, na escola regular, para
atender as peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados sempre que, em função das condições
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específicas dos alunos, não for possível a sua
integração nas classes comuns do ensino regular.
§ 3º - A oferta de Educação Especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa
etária de zero a seis anos, durante a educação
infantil.
§ 4º - O educando em condições de integrar-se no Ensino Regular, tem assegurado matrícula no ensino público básico.
A Declaração de Salamanca de Princípios,
Política e Prática em Educação Especial resultou de uma Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que reuniram delegados de noventa e dois governos e vinte e
cinco Organizações não governamentais. Teve
lugar em Salamanca, na Espanha, em junho de
1994, sob o patrocínio da UNESCO (Organização das Nações Unidas Para a Educação, a
Ciência e a Cultura) e do Governo da Espanha.
O Brasil não esteve presente, por questões burocráticas, internas do Ministério da Educação
e Cultura.
Em Salamanca, foram reafirmados os direitos à educação de cada indivíduo, conforme
a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948) e as demandas resultantes da Conferência Mundial de Educação para Todos, de
1990. Também foram resgatadas as várias declarações das Nações Unidas que culminaram
no documento que contém as regras padrões
sobre a equalização de oportunidades para
pessoas com deficiências.
A Conferência propôs a adoção de Linhas de
Ação em Educação Especial. O princípio orientador é o que:
Todas as escolas deveriam acomodar todas
as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais
entre ou outras.
Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham
crianças de origem remota ou de população
nômade, crianças pertencentes às minorias
linguística, étnicas ou culturais e crianças de
outros grupos em desvantagem ou marginalizadas.
No contexto destas Linhas de Ação o termo
“necessidades educacionais especiais” refere-

-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas
necessidades se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem.
Muitas crianças experimentam dificuldades
de aprendizagem e têm, portanto, necessidades educativas especiais em algum momento
da sua escolarização. As escolas têm que encontrar a maneira de educar com êxito todas
as crianças, inclusive as que têm deficiências
graves.
A inclusão de crianças especiais no chamado ensino regular ou escola comum tem sido
um dos maiores desafios da educação inclusiva de todo o mundo. No Brasil, de acordo
com a política educacional, está assegurado
o ingresso do aluno com necessidades especiais em turma do ensino regular, sempre que
possível.
Deste modo, a educação inclusiva assume
um novo papel, preponderante no atendimento a alunos com necessidades educacionais
especiais não apenas em países da América
Latina, como também em países de outras regiões.
Esta nova visão concebe a educação inclusiva como um conjunto de serviços e recursos de
Apoio Educacional Especializados, para todos
os alunos e, em particular, para aqueles com
necessidades especiais, ao lado da convicção
cada vez maior sobre a importância de que os
alunos com necessidades educacionais especiais sejam educados nas escolas comuns e
reafirma a necessidade de revisar as funções
até agora próprias da escola especial.
Portanto, observa-se que há uma tendência
das escolas especiais de assumir um duplo
papel. De um lado, escolarizar os alunos mais
gravemente afetados e com múltiplas deficiências e que, em geral, não tiveram acesso à
educação; de outro, atuar como centro de recursos de apoio à integração, estendendo seus
serviços educacionais às escolas comuns.
A realidade educacional em que temos que
conviver nos tem mostrado que os modelos
mais eficazes são os que se baseiam na colaboração, mediante atividades devidamente planejadas e coordenadas entre os profissionais
originários da educação inclusiva e os docentes da educação comum.
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CONCEITOS DE PESSOAS COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS
É considerado pessoas com necessidades
educativas especiais toda criança que apresenta desvios acentuados de ordens intelectuais,
físicas, sensoriais, sociais e ou comportamento
de crescimento e desenvolvimento considerado normais, a ponto de não se beneficiarem
de programas comuns de educação, exigindo
classes ou ensino e serviços especiais, capazes de atender as suas necessidades através
da modificação, suplementação com apoio ao
programa educacional da escola comum.
Devido a suas condições físicas, mentais ou
socioculturais, também necessitam de educação comum para o pleno desenvolvimento
de suas potencialidades. Está associada, portanto, às dificuldades de aprendizagem, não
necessariamente vinculada à deficiência. Ao
falar em necessidades educativas especiais,
deixa de se pensar nas dificuldades específicas dos alunos e passa a significar o que a
escola pode fazer para dar respostas às suas
necessidades específicas, muito diferentes dos
demais. Considera os alunos, de um modo geral, como passíveis de necessitar, mesmo que
temporariamente, de atenção específica e podendo requerer um atendimento diversificado
dentro do mesmo currículo.
Pessoas com deficiência são aquelas que
apresentam significativas diferenças físicas,
sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter temporário
ou permanente (Política Nacional de Educação
Especial, 1994). Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 10% da população de
todo país, em tempo de paz, é constituída por
pessoas portadoras de algum tipo de deficiência.

CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS
De acordo com a atual Política Nacional de
Educação Especial de 1994, define como aluno com necessidades especiais aquele que
“... por apresentar necessidades próprias e
diferentes dos demais alunos no domínio das
aprendizagens curriculares correspondentes a

sua idade, requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas”.
A classificação desses alunos, para efeito de
prioridade no atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino, consta da referida política e dá ênfase
a: pessoas com deficiência intelectual, visual,
auditiva, física, múltipla, superdotado e portadores de condutas típicas.
a) Superdotação – Notável desempenho e
elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos isolados ou combinados:
Capacidade intelectual geral; Aptidão acadêmica específica; Pensamento criativo ou produtivo; Capacidade de liderança; Talento especial
para artes; Capacidade psicomotora.
b) Condutas Típicas – Manifestações de
comportamentos típicos de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos
ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento
social, em grau que requeira atendimento educacional especializado.
c) Deficiência Física – É uma variedade de
condições não sensoriais que afetam o indivíduo em termos de mobilidade de coordenação
motora geral ou da fala como decorrência de
lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou ainda, de más formações congênitas adquiridas.
d) Deficiência Múltipla – É a associação no
mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências
primárias (intelectual/ visual/ auditiva/ física),
com comprometimentos que acarretam atrasos
no desenvolvimento global e na capacidade
adaptativa.
e) Deficiência Intelectual – Caracteriza-se por
registrar um funcionamento intelectual geral
significativamente abaixo da média, oriundo
do período de desenvolvimento, concomitante
com limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do
indivíduo em responder adequadamente as demandas da sociedade, nos seguintes aspectos:
comunicação, cuidados pessoais, habilidades
sociais, desempenho na família e comunidade,
independência na locomoção, saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho.
É importante não confundir a pessoa com deficiência intelectual com a pessoa que possui
doença mental.
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f) Deficiência Auditiva – Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de
compreender a fala por intermédio do ouvido.
Manifesta-se como: Surdez leve/moderada:
perda auditiva de até 70 decibéis, que dificulta,
mas não impede o indivíduo de entender, com
ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem
como de adquirir, naturalmente, o código da
língua oral.
As classificações costumam ser adotadas
para dar dinamicidade nos procedimentos e
facilitar o trabalho educacional, conquanto isso
não atenue os efeitos negativos do seu uso.
É importante enfatizar, primeiramente, as necessidades de aprendizagem e as respostas
educacionais requeridas pelos alunos na interação dinâmica do processo de ensino aprendizagem.

A PESSOA COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS DENTRO DO
CONTEXTO SOCIAL
A pessoa com deficiência, no seu processo
de socialização pode incorporar as crenças das
sociedades e desenvolver uma autoimagem
de pessoa incapaz. A oportunidade de convívio com pessoas que não possuem deficiência
torna possível uma vida de normalidade para a
pessoa com deficiência, que pode se perceber
como uma pessoa capaz e se desenvolver em
todos os aspectos. Assim, a aceitação e a paz
social, todas as crianças devem ter a oportunidade de tornarem-se membros regulares da
vida educacional e social (FUMEGALLI, 2012,
p.16).
A segregação vivenciada por estas pessoas,
em consequência da não aceitação e da dificuldade de crianças e adultos em lidar e conviver com a pessoa com deficiência acontece
também por causa da desinformação generalizada da sociedade a respeito da deficiência.
Sabe-se que quanto mais cedo se estabelecer
essa integração, tanto melhor e mais fácil será
para criança com deficiência como para as
pessoas sem deficiência experimentar positivamente essa convivência.
A discriminação leva muitas vezes ao afastamento das pessoas com necessidades especiais, resultante da ansiedade gerada por
conflitos internos inconscientes que de alguma

forma, levam a uma identificação com o indivíduo incapacitado, levando ao isolamento do
grupo primário, em atividades sociais e profissionais. Essa atitude é apoiada pelo pressuposto de que o indivíduo divergente não se beneficia das condições propostas para a maioria
das pessoas e por esta razão necessitam de
local específico e protegido.
Os estudos teóricos acerca do desenvolvimento “modelo”, como Piaget (1974) e Vygotsky (1988), indica que o desenvolvimento
é construído a partir de uma interação entre
o desenvolvimento biológico e as aquisições
da criança com o meio. Por outro lado, o desenvolvimento humano se dá em relação nas
trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação.
Nesse sentido, o desenvolvimento e aquisição de comportamento têm mostrado a importância do “modelo” para que as crianças
aprendam com seus companheiros. Embora,
os serviços especiais oferecem melhores condições para o atendimento dos sujeitos com
necessidades especiais, as condições que a
sociedade e a nossa cultura referem-se, dificilmente aceitam com tranquilidade por ser a
pessoa com necessidades especiais um sujeito que por condições físicas, intelectuais ou
socioemocionais, divergem dos padrões estabelecidos como correto pela sociedade. Contudo, não é simples de se conseguir um contexto
efetivo de inclusão, pois o desconhecimento e
o consequente medo por parte das pessoas é
um dos obstáculos à situação onde as pessoas com deficiência possam conviver com os
demais.

AS RELAÇÕES FAMILIARES DAS
PESSOAS COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS
Para Mittler (2003), a família é a unidade social básica e a origem dos primeiros contatos
com o bebê. É com ela que o recém-nascido
estabelece suas primeiras relações interpessoais. O fato de ter uma criança com necessidades educativas especiais provoca nos membros da família reações emocionais que afetam
e criam uma situação nova, nunca enfrentada
anteriormente, caracterizando então uma crise,
trazendo-lhes frustrações e decepções. Além
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disso, os pais veem seus filhos como extensões de si mesmos e não estão jamais preparados para o nascimento de uma criança com
deficiência.
Em alguns casos, a família restringe o convívio social da criança, devido as dificuldades
trazidas pelo filho com deficiência que pode
gerar problemas no grupo familiar. Consequentemente, essa maneira de pensar e agir,
sobre a criança, adolescente ou adulto com
deficiência, o coloca numa posição de isolamento, em que pode transferir para todas as
outras situações sociais a que venha participar
(MITTLER, 2003, p.210).
Uma atitude positiva que os pais devem ter em
relação à criança com deficiência, é participar
integralmente do processo de desenvolvimento
da criança como modo de superar o problema
da mesma. Os pais devem ser concebidos e
tidos como coterapeutas no desenvolvimento
da criança, tendo uma atitude multidisciplinar
integrada com profissionais da saúde, professores educadores, convívio social, comunitário,
de modo que o objetivo principal seja a integração ampla da criança. A família deve estar
atenta aos direitos da criança e suas responsabilidades para com elas, já que se faz necessário que a mesma dê um outro olhar para a
convivência familiar levando em consideração
a sua importância quanto o desenvolvimento
da aprendizagem do seu filho, pois o papel dos
pais é essencial para que haja a inclusão, bem
como ao programa de estimulação precoce
(MITTLER, 2003, p.210).
Depende dos pais toda evolução acadêmica
de qualquer criança, principalmente a especial.
Pois eles, pais e mães são os primeiros, os
principais e mais duradouros educadores de
suas crianças. Quando pais e profissionais trabalham juntos durante a infância, os resultados
têm um impacto positivo no desenvolvimento da criança e na sua aprendizagem. Então,
cada etapa do desenvolvimento deve buscar
uma parceria efetiva com os pais (MITTLER,
2003, p.210).

A ESTIMULAÇÃO PRECOCE
A criança, antes de tomar consciência de si, necessita do outro. É na relação e interação com as
pessoas de sua família, com educadores, meninos e meninas na escola e com o mundo que a
cerca que ela desenvolve suas possibilidades e se
estrutura como pessoa (FERREIRA, 2010).
Desse modo, a interação social depende da
forma como a criança é recebida, acolhida, observada, ouvida e compreendida em suas necessidades. Essa forma de relação e comunicação
influencia o desenvolvimento psicoafetivo e determina a maneira como a criança vai interagir com
as pessoas, objetos e o meio em que vive. Desse
pressuposto, a estimulação precoce é concebida
como ato ou efeito de excitar, incitar, exercitar, instigar, ativar, prematuramente, antecipar (FERREIRA,
2010, p.875).
Assim, nos anos iniciais de vida da criança,
acontece muitas modificações que se caracterizam em desenvolvimento de suas habilidades psíquica, cognitiva e motora. A ausência ou deficiência da estimula precoce nos anos iniciais da vida
da criança afeta o desenvolvimento de suas habilidades, aumentando oportunidades de transtorno
no comportamento, nas relações sociais, afetivas,
da linguagem e etc. (FERREIRA, 2010, p.875).
Para Brandão (1990, p. 95)., o trabalho de estimulação precoce tem como princípio básico, o
acompanhamento clínico-terapêutico de crianças
e bebês de alto risco e com patologia orgânica, na
direção de propiciar, na intervenção junto a estes e
sua família, que os fatores estruturais (maturação,
estruturação psíquica e cognitiva) e instrumentais
(linguagem e comunicação, brincar, aprendizagem, psicomotricidade, início da autonomia e socialização), possam se articular de forma que a
criança consiga o melhor desenvolvimento possível. O ponto central de referência é a estruturação
ou reestruturação da função materna, abrindo espaço para a constituição da criança como sujeito psíquico capaz de auto significar (FERREIRA,
2010).
As crianças com necessidades especiais precisam, nos primeiros anos, encontrar pessoas desejosas de interagir e se comunicar com ela. Os
pais e educadores devem estar atentos às manifestações de intenção comunicativa ou pequenos
gestos aos quais devem interpretar e reagir responsavelmente mediante o toque e a confirmação
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verbal. Nesta perspectiva é importante compreender o conceito e o trabalho da estimulação precoce, bem como sua aplicação no cotidiano do
desenvolvimento e aprendizagem da criança especial (FERREIRA, 2010, p.875).
São inúmeros os benefícios obtidos da estimulação precoce, quando aplicados no desenvolvimento da criança com deficiência, tornando eficaz ou
ativo, reforçando e aumentando a sua capacidade
de aprendizagem, através de atividades lúdicas,
exercícios, jogos, técnicas e outros recursos aplicados no desenvolvimento da criança estimulando
a sua capacidade de aprendizagem e adaptação
ao meio social, ampliando e obtendo benefício do
lado intelectual. Assim, a construção de bases e
alicerces vinculadas as adaptações contribui para
o aprendizado, movimentando para que a criança possa perceber, analisar, comparar, aprender e
decidir pelos sentidos (FERREIRA, 2010, p.875).
As Instituições governamentais, em suas esferas
municipal, estadual e federal, mencionam que hoje,
é indiscutível o benefício que traz, para qualquer
criança, independentemente de sua condição física, intelectual ou emocional, um bom programa de
educação infantil do nascimento até os seis anos
de idade. Efetivamente, esses programas têm por
objetivos o cuidar, o desenvolvimento das possibilidades humanas, de habilidades, da promoção
da aprendizagem, da autonomia moral, intelectual
e, principalmente, valorizar as diferentes formas de
comunicação e de expressão artística.
O mesmo Referencial Curricular Nacional para
educação infantil (BRASIL, 1998) recomendado
para outras crianças é essencial para estas com
alterações significativas no processo de desenvolvimento e aprendizagem, pois, valoriza: o brincar
como forma particular de expressão, pensamento,
interação e comunicação infantil, e a socialização
das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem
discriminação de espécie alguma (BRASIL, 2003,
p. 9).
Os princípios básicos do desenvolvimento neuropsicomotor da criança típica, não se pode falar
em estimulação, sem antes falar sobre o desenvolvimento infantil. Por isso, independentemente da
forma de atuação do profissional num programa
de estimulação, é imprescindível que tenha um
bom conhecimento do desenvolvimento normal
da criança (BRASIL, 2003, p. 9).

É este conhecimento que vai norteá-lo ao observar uma criança, ao avaliá-la e ao verificar se
uma programação está ou não adequada para determinada criança. Em função disto, é importante
recordar alguns princípios básicos do desenvolvimento, segundo o Dr. Álvaro José de Oliveira, da
Fundação Catarinense de Educação Especial e os
profissionais do setor de estimulação precoce da
APAE DE SÃO PAULO:
a) Direção Céfalo Caudal – o desenvolvimento
se processa no sentido da cabeça para os pés
(olhos, mãos, braços, pernas e pés). Assim, um
bebê vê um objeto antes de poder alcançá-lo com
as mãos; controla a cabeça antes controlar o tronco; e aprende a fazer muitas coisas com as mãos,
bem antes de andar.
b) Direção Próximo-Distal – o desenvolvimento
se dá na área central do corpo para as periféricas.
O bebê primeiro tem a capacidade para usar o
braço e a coxa, depois mãos e pés, e por fim seu
dedo. Podemos observar que o desenvolvimento
da criança obedece a mesma sequência da formação do embrião (cabeça, tronco e membros);
c) O desenvolvimento parte do geral para o específico, ou seja, dos grandes para os pequenos
músculos. (exemplo: apreensão).
d) O desenvolvimento prossegue do simples
para o complexo. Portanto na linguagem, por
exemplo, o bebê primeiro se comunica através do
choro, depois pelo balbucio, depois pelas palavras, e finalmente através das frases.
Estimular, numa conceituação mais simples,
significa criar condições facilitadoras para o desenvolvimento da criança. As mães estimulam naturalmente seus filhos através de conversa, alimentação, jogos, demonstração de carinho e afeto. Na
criança com deficiência o processo se torna mais
complexo, pois há perturbações do vínculo mãe/
filho e a estimulação oferecida não se mostra suficiente para a criança. É neste momento que a
estimulação “precoce” entra como um processo
terapêutico.
A importância da estimulação ser proporcionada
mais cedo possível, está ligada ao fato de que nos
primeiros dois anos de vida é que ocorre o maior
desenvolvimento do cérebro, sendo fundamentais
as experiências pelas quais a criança passa neste
período. O termo “precoce”, porém, é inadequado porque na realidade a estimulação está sendo
dada no tempo certo e não antes.

607

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os primeiros anos das crianças exigem carinho e cuidado. Mas para que a pessoa humana
realize plenamente seu potencial, deve haver também, desde o nascimento um processo educativo que ajude a construir suas estruturas afetivas, sociais e cognitivas. A estimulação precoce é
mais do que cuidar de crianças. É abrir a elas o caminho da cidadania.
De acordo com as pesquisas, estudos levantados e apontados pelas literaturas acerca do
tema, assim experiência vivenciada com a prática docente na Educação Especial, descobrimos
que o potencial humano não se define de antemão, pois necessita da interação do bebê com
estímulos do meio ambiente. Percebemos também que novos ideais de luta por um mundo mais
justo passaram a demandar novas políticas, que criassem, para todas as crianças, inclusive as
que apresentam necessidades educacionais especiais, contextos afetivos, relacionais e educativos favoráveis.
Nessa perspectiva, a tarefa do programa de estimulação precoce demanda um projeto pedagógico interdisciplinar com atuação de profissionais capacitados, participação da família e da
comunidade. Também, o programa de estimulação precoce tem como foco central o processo
de interação, comunicação e relação da criança e sua família. Esse programa, no qual trabalho e
defendo, contempla as necessidades, desejos, interesses e prioridades das crianças e familiares
e propõe o desenvolvimento de habilidades e competências por meio de atividades naturais,
lúdicas, nas atividades de vida diária e orientação e mobilidade, valorizando a construção do
conhecimento em grupo, pelo brinquedo, pelas atividades de ação funcional em casa, na escola
e na comunidade.
Ressaltamos neste trabalho de pesquisa e análise, a importância da participação dos pais, que
são considerados parceiros, cooperadores do processo de desenvolvimento e aprendizagem
de seus filhos, estão participando em conjunto com os demais profissionais envolvidos na avaliação e planejamento do programa. Quanto aos profissionais, devem ter uma atitude aberta de
mudança, buscando novos caminhos, metodologias diferentes e flexíveis capazes de responder
às situações inusitadas, e procurar melhores oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem
para essas crianças.
Assim, pensar as possibilidades que apontem a melhoria das condições socioemocionais e
ambientais como: interação, comunicação, ação, adaptação do meio e das atividades, significa participação ativa da criança na vida familiar, escolar e comunitária. Portanto, finalizo esta
pesquisa compreendendo que o trabalho do programa de estimulação precoce voltado para
crianças com necessidades especiais é o de oferecer uma série de estímulos úteis a seu desenvolvimento e, a seus pais, orientações para que sigam um programa adequado de estímulos
em casa tendo como finalidade básica o pleno desenvolvimento de seu filho, pois estímulos
corretos, nos momentos certos, acompanhados de amor, afeto, carinho, compreensão e apoio
contribuirão para o pleno desenvolvimento do potencial da criança, fazendo
com que chegue à idade adulta como um ser feliz e socialmente útil.
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ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO
DEFICIENTE INTELECTUAL ATRAVÉS DO
MÉTODO MONTESSORI

RESUMO: O método Montessori é baseado na crença fundamental de que as crianças aprendem melhor fazendo. Com o método Montessori, a aprendizagem ocorre em um ambiente
onde a aceitação e a memorização passivas de conhecimentos pré-existentes são substituídas pela busca ativa de experiências. Em vez de atividades em grupo dirigidas pelo professor,
os alunos que aprendem de acordo com o método Montessori são incentivados a descobrir
atividades de alerta por conta própria. Eles podem trabalhar sozinhos, com um parceiro ou
como parte de um grupo. Eles podem permanecer em uma atividade de aprendizado específica enquanto desejarem e avançar para o próximo desafio quando estiverem prontos.

Palavras-chave: Montessori; Estimulação Cognitiva; Deficiência Intelectual.
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INTRODUÇÃO

M

aria Montessori era uma pessoa incrível e à frente de seu tempo. Ela era médica,
educadora e humanitária italiana, conhecida por sua filosofia de educação conhecida
como Método Montessori. Seu método é amplamente utilizado em escolas públicas e
privadas em todo o mundo.
Ela nasceu em 31 de agosto de 1870, na cidade de Chiaravalle, Itália. Seu pai era funcionário
do Ministério das Finanças que trabalha na fábrica de tabaco estatal local. Sua mãe também
era educada, incomum para a época. Maria foi incentivada por seus pais, embora seu pai não
concordasse com seus desejos de continuar estudando.
Sua família se mudou para Florença em 1873 e depois para Roma em 1875 devido ao emprego de seu pai, onde ela ingressou na escola pública. Aos treze anos, ingressou em uma escola
secundária. Não desejando ser limitada por papéis femininos tradicionais, ela se matriculou em
uma escola técnica exclusivamente para meninos para se tornar uma engenheira. Ela se formou
em 1890.
Ela então decidiu se formar em medicina. Embora a Universidade de Roma tenha rejeitado sua
inscrição na faculdade de medicina por ser mulher, ela se matriculou para se formar em ciências
naturais e se formou em 1892. Com sua persistência pela excelência acadêmica, ela finalmente
pôde entrar no programa médico. Ela encontrou muita resistência dos estudantes e professores
do sexo masculino, mas perseverou e se destacou.
Nos últimos dois anos, estudou pediatria e psicologia, graduando-se em 1896 e focando seus
estudos na Psicologia Experimental e Pedagogia, com o objetivo de conhecer melhor seus pacientes, observando o modo de agirem e atuando para ajudar no desenvolvimento cognitivo dos
mesmos (RÖHRS, 2010, p. 12-13).
Ela foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália. Ela foi pioneira na educação das
mulheres. Depois de se formar, começou a trabalhar na clínica psiquiátrica da universidade. Sua
prática médica precoce se concentrou na psiquiatria pediátrica, onde observou crianças com
retardo mental. Ela questionou os métodos tradicionais usados no ensino de crianças com deficiência mental ou de desenvolvimento.
Maria tornou-se advogada de crianças com deficiência mental, escrevendo artigos e lutando
pela criação de classes e escolas especialmente projetadas:
Até nas escolas chamadas modernas, onde se acredita oferecer educação individual, existe
uma marcada diferença com as escolas Montessori. Ali existe um professor que ensina uniformemente a coletividade, conceito profundamente diferente do aluno no método Montessori, que
consiste em livrar a criança do professor que ensina e substituí-lo por um ambiente onde a criança possa escolher o que é adequado a seu próprio esforço e às necessidades íntimas de sua
personalidade (MONTESSORI, 1965, p. 93).
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Foi nomeada para a Liga Nacional para a Proteção de Crianças Retardadas. A liga então abriu
um programa especial de treinamento de professores e nomeou seu co-diretor. Maria era muito
científica. Ela observou quais métodos de ensino foram bem-sucedidos. Foi aqui que ela desenvolveu muitos de seus métodos e materiais.
As crianças “não educáveis” da sala de aula modelo fizeram um progresso incrível e foram capazes de passar nos exames públicos. Ela passou os próximos anos continuando sua pesquisa,
escrevendo artigos e dando palestras.Ela adorava novos desafios. Ela estava interessada em ver
como seus métodos funcionavam com crianças normais.
Em 1907, ela foi convidada a abrir um centro de assistência à infância para pais trabalhadores
de baixa renda em Roma. Esta se tornou a primeira Casa Dei Bambini. Havia cerca de 50 crianças matriculadas e eram bastante indisciplinadas, tendo sido autorizadas a percorrer as ruas
sem estrutura e supervisão.
Eles rapidamente se estabeleceram, demonstrando interesse em muitos dos materiais que
Maria havia trazido. Com seu método, eles se tornaram estudantes muito bem-sucedidos.Com
sua observação científica e experiência trabalhando com crianças pequenas, ela projetou muitos
materiais e um belo ambiente de sala de aula que alimentou o amor natural das crianças pelo
aprendizado.
Seu método ganhou muita notoriedade e as escolas Montessori foram abertas em todo o mundo. Pelo resto da vida, através da guerra e da paz, Maria dedicou-se à pesquisa sobre educação
centrada na criança. Ela deu palestras em todo o mundo, escreveu muitos artigos e livros e
desenvolveu programas de preparação de professores nos quais treinou professores no Método
Montessori. Ao longo do trabalho de sua vida e de muitos de seus seguidores, o Método Montessori tem sido um sucesso notável. Atualmente, existem mais de 22.000 escolas Montessori
em todo o mundo:
Maria Montessori nasceu em Chiaravalle, Itália em 1870, e ela se tornou a primeira mulher
para receber um diploma Em medicina da Universidade de Roma, Itália em 1896. Como um
médico, o Dr. Montessori foi em contato com crianças pequenas, e ela tornou-se profissional
profundamente interessado no seu desenvolvimento. Tanos passados de cuidado e um controlo
exaustivo de crianças em todo raças e culturas, Dr. Montessori viu que as crianças constroem suas próprias personalidades através dos escritórios que eles fazem enquanto interage
com seu ambiente engomar. Ela observou atentamente a maneira em queas crianças aprendem
assistindo-as trabalhar com os materiais de desenvolvimento she criado ao longo do tempo.
Maria Montessori nasceu em Chiaravalle, Itália em 1870, e ela se tornou a primeira mulher para
receber um diploma Em medicina da Universidade de Roma, Itália em 1896. Como um médico, o Dr. Montessori foi em contato com crianças pequenas, e ela tornou-se profissional
profundamente interessado no seu desenvolvimento. Tanos passados de cuidado e um controlo
exaustivo de crianças em todo raças e culturas, Dr. Montessori viu que as crianças constroem
suas próprias personalidades através dos escritórios que eles fazem enquanto interage com
seu ambiente engomar. Ela observou atentamente a maneira em que as crianças aprendem assistindo-as trabalhar com os materiais de desenvolvimento she criado ao longo do tempo.
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UM ESTILO DE APRENDIZAGEM
DIFERENTE
Em vez de aulas e notas tradicionais, o método Montessori utiliza uma sala de aula com
várias idades. Crianças em vários estágios de
desenvolvimento aprendem umas com as outras, com as crianças aprendendo observando
crianças mais velhas. As crianças mais velhas
também se beneficiam instruindo as crianças
mais novas (RÖHRS, 2010).
Ele inverte o conceito tradicional de sala de
aula, procurando maneiras de adaptar as abordagens de aprendizagem de cada criança, em
vez de colocar as crianças em um ambiente
rígido. O método baseia-se na crença de que
expor as crianças ao conhecimento através de
uma variedade de experiências sensoriais promove um aprendizado melhor do que simplesmente ouvir uma lição (RÖHRS, 2010).

Os professores de Montessori não são instalados na sala da frente pelo pódio ou pela
mesa imponente. Em vez disso, eles se movem
pela sala observando e avaliando cada criança
individualmente. Crianças com necessidades
especiais acham que o ambiente interativo e
multissensorial criado pelo método Montessori
é o cenário perfeito para a aprendizagem. Há
um alto grau de estímulo e as crianças estão
altamente envolvidas com seu aprendizado.
Este é precisamente o resultado que muitos
planos de educação individuais buscam alcançar (RÖHRS, 2010).

Muitas crianças com dificuldades de aprendizagem também obtêm grandes benefícios
observando outras crianças agindo de maneira normal e apropriada. O método Montessori
abraça a singularidade. As diferenças de estilo
e ritmo de aprendizado são tratadas com facilidade. Por esse motivo, o método Montessori é
igualmente bem-sucedido com muitos tipos de
As técnicas práticas da abordagem de ensi- crianças, incluindo crianças com necessidades
no Montessori empregam todos os sentidos no educacionais especiais (RÖHRS, 2010).
processo de aprendizagem. O fato de crianças
E como o ritmo de aprendizado é decidido
com necessidades especiais geralmente se
destacarem em um ambiente de aprendizado pela criança, as crianças permanecem motivabaseado no método Montessori gerou muito in- das e constroem uma autoestima positiva. Se
teresse. Embora o método Montessori seja usa- você estiver interessado em colocar seu filho
do com crianças com uma ampla gama de ha- em uma escola Montessori, lembre-se de que
bilidades de aprendizado, a desenvolvedora do algumas escolas usam o nome Montessori
método, Dra. Maria Montessori, trabalhou com sem realmente empregar técnicas Montessori.
vários grupos de crianças com dificuldades de Você deve marcar uma visita à escola várias
aprendizado. Talvez um dos motivos pelo qual vezes para garantir que a escola seja verdadeio método Montessori tenha se mostrado tão ramente Montessori em mais do que apenas o
bem-sucedido em crianças com necessidades nome (RÖHRS, 2010).
especiais seja o ritmo (RÖHRS, 2010).
A educação Montessori é uma abordagem
As crianças são incentivadas a seguir em educacional desenvolvida pela médica e edufrente no seu próprio ritmo. Eles iniciam uma cadora italiana Maria Montessori. Ela enfatizou
nova atividade apenas quando se sentem à a independência, a liberdade dentro dos limites
vontade para aprender o suficiente com a ati- e o respeito ao desenvolvimento psicológico, fívidade anterior. Outra técnica de grande apoio sico e social natural de uma criança. Crianças
para crianças com dificuldades de aprendiza- com comportamentos desafiadores inspiraram
gem é o grau de atenção pessoal que os alu- seu trabalho. Na época dela, eles eram considerados desafiados mentalmente.
nos recebem (RÖHRS, 2010).
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Em um ambiente Montessori, as crianças
aprendem explorando materiais especialmente
projetados. Cada material ensina um conceito
ou habilidade de cada vez. Dá à criança a base
para a criança entender ideias abstratas. A sala
de aula é lindamente preparada e convidativa.
Os materiais são apresentados e a criança é
ensinada a usá-los adequadamente. Então, o
professor permite que a criança trabalhe através do processo de forma independente, onde
a maioria dos materiais é autocorrigível. O
objetivo do professor é inspirar e não instruir.
Crianças com necessidades especiais, como
diferenças de aprendizado e deficiências, geralmente prosperam em um ambiente Montessori. Quanto mais jovens começarem, mais
ganhos obterão. Os materiais Montessori envolvem todos os sentidos, o que, por sua vez, é
extremamente importante para estudantes com
diferentes estilos de aprendizagem:
Um dos princípios fundamentais sobre os
quais repousava o uso de material didático era
que as atividades deveriam ser metodicamente coordenadas, de maneira que as crianças
pudessem facilmente avaliar seu grau de êxito
enquanto as realizavam (RÖHRS, 2010, p. 21).
Os alunos são livres para se deslocar pela
sala de aula, o que é ótimo para estudantes
que exigem um alto nível de atividade física.
Cada criança aprende no seu próprio ritmo;
portanto, crianças com a mesma idade, mas
com habilidades diferentes, trabalham nas
mesmas lições sem a pressão de padrões formais. A linguagem é incentivada na sala de
aula de Montessori, ajudando as crianças com
problemas de fala e linguagem.
Novamente, é melhor começar o Montessori
cedo na vida de uma criança. Quando a criança cresce, é mais difícil fazer a transição da escola tradicional para a escola Montessori. Embora ir de Montessori para a escola tradicional
seja mais fácil para uma criança, porque ela
aprendeu a se tornar aprendiz independente.
Na filosofia Montessori, há ênfase na paz, cooperação e respeito, tornando menos provável
que uma criança com necessidades especiais
seja provocada ou excluída.

Em vez disso, como as outras crianças se
esforçam para aceitar, fazer amizade, incentivar e orientar a criança com necessidades especiais. Há alguns contras ao considerar um
ambiente Montessori para uma criança com
necessidades especiais. Existem algumas salas de aula Montessori com turmas grandes e
uma criança com necessidades especiais que
precisa de muito tempo com o adulto pode
não receber tanta atenção quanto ele ou ela
(RÖHRS, 2010).
As crianças são incentivadas a trabalhar de
forma independente. Uma criança com necessidades especiais pode achar difícil se concentrar, se concentrar e trabalhar por conta própria.
Além disso, algumas escolas montessorianas
não têm professores especialmente treinados
para trabalhar com uma criança com necessidades especiais, onde precisam de muita
paciência e estratégias sobre o que fazer em
determinadas situações. Serviços especiais
podem não ser oferecidos na escola e podem
ser difíceis de coordenar. Portanto, nem todas
as escolas Montessori são criadas da mesma
forma (RÖHRS, 2010).
Algumas escolas podem atender às necessidades especiais da criança, mas não para
outro com a mesma deficiência. Cada criança
é diferente e nem toda criança com necessidades especiais terá sucesso em um ambiente
Montessori.É preciso trabalho do diretor e do
professor, bem como dos pais, para fazê-lo funcionar. De importância fundamental é a comunicação entre pais e professores para garantir
que a criança esteja aprendendo (RÖHRS,
2010).
Os pais também podem começar a aplicar
as aulas de Montessori em casa. Isso funcionou tremendamente com vários de meus alunos. Os pais são a chave para fazê-lo funcionar, incluindo obter ajuda externa e serviços
de apoio, se necessário. Uma criança com
necessidades especiais pode ter sucesso em
uma sala de aula Montessori? Definitivamente. A criança pode aumentar sua mobilidade
e aprender a funcionar de forma independente:
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Até nas escolas chamadas modernas, onde
se acredita oferecer educação individual, existe
uma marcada diferença com as escolas Montessori. Ali existe um professor que ensina uniformemente a coletividade, conceito profundamente diferente do aluno no método Montessori,
que consiste em livrar a criança do professor
que ensina e substituí-lo por um ambiente onde
a criança possa escolher o que é adequado a
seu próprio esforço e às necessidades íntimas
de sua personalidade (MONTESSORI, 1965, p.
93).

currículo esculpido em pedra e tamanho único.
Isso pode ajudar os alunos que aprendem de
maneira diferente dos outros. De fato, o método Montessori foi introduzido para alunos com
necessidades especiais, como Dificuldades de
aprendizagem (MONTESSORI, 1965).
Finalmente, o ambiente interativo e multissensorial pode ser estimulante para estudantes
com Dificuldades de aprendizagem. E, como o
ritmo de aprendizado é definido principalmente pelos alunos, eles geralmente permanecem
motivados e se sentem melhor em relação à
escola. Alguns alunos com Dificuldades de
aprendizagem também se beneficiam de menos palestras e mais atenção pessoal, uma
característica das escolas Montessori.Dito isto,
nem todos os alunos com Dificuldades de
aprendizagem se encaixam bem. Alunos com
Dificuldades de aprendizagem graves podem
não se sair bem em escolas com turmas grandes e altas proporções de professor para aluno
(MONTESSORI, 1965).

O método Montessori e a sala de aula incentivam a linguagem e a fala durante o horário
das aulas.O sucesso depende da criança, pai,
professor e diretor. Existem muitos profissionais
em ter um filho com necessidades especiais na
sala de aula Montessori. Se outros programas
não foram bem-sucedidos, um bom programa
Montessori é incentivado e nunca é demais tentar. A filosofia Montessori ensina as crianças
a trabalhar como uma comunidade e ajudar os
outros, não importa quão diferentes somos um
do outro. Muitos estudantes têm dificuldades
Porém, escolas com turmas menores, admide aprendizagem (MONTESSORI, 1965).
nistradas por professores qualificados , podem
ser uma boa opção para muitos alunos com
Por exemplo, muitos estudantes são diagnos- Dificuldades de aprendizagem, mesmo alguns
ticados com transtorno de déficit de atenção com Dificuldades de aprendizagem graves.
(DDA) ou dislexia (às vezes chamada de “dis- Deficiências de desenvolvimento, tais como
túrbio de leitura”). Outros alunos são diagnos- desordens do espectro autista (ASD) , sínticados com disgrafia , discalculia ou disfasia. drome de Asperger , a síndrome de Down e
Muitas escolas Montessori são ótimas para es- deficiência intelectual, são diagnosticados em
tudantes com Dificuldades de aprendizagem. muitos estudantes. Os alunos com Transtornos
Por serem flexíveis, podem atender às neces- Do Espectro Autista podem ter problemas para
sidades de aprendizado de muitos alunos dife- ler a linguagem corporal e os sinais sociais,
rentes (MONTESSORI, 1965).
transmitir e captar certos tipos de mensagens
e ser capazes de lidar com alguns estímulos
Além disso, eles permitem que os alunos tra- ambientais (SILVESTRIN, 2012).
balhem no seu próprio ritmo, o que pode ser
útil para pessoas com Dificuldades de aprenAs escolas Montessori podem ser uma boa
dizagem. Em Montessori, os alunos mais rá- opção para esses alunos. Eles oferecem uma
pidos podem se mover mais rapidamente no sala de aula calma e estruturada, com rotinas
currículo, e outras crianças podem se mover diárias que oferecem estabilidade. E sua abormais devagar. As crianças acabam no mesmo dagem personalizada e prática ao aprendizado
lugar. Eles não se preocupam onde acabam ou pode ser envolvente. Os alunos com Transtorcomo chegaram lá. E eles não perdem a con- nos Do Espectro Autista também se beneficiam
fiança. Além disso, Montessori não possui um ao observar os outros ao seu redor. Isso lhes
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permite aprender e praticar habilidades sociais.
Por exemplo, permite que eles aprendam habilidades de conversação e como fazer contato
visual adequado. Também os ajuda a ler expressões faciais e linguagem corporal (SILVESTRIN, 2012).
Finalmente, cuidados especiais são frequentemente tomados para criar um ambiente amigável para aqueles que são sensíveis a alguns
estímulos ambientais, como alguns alunos com
Transtornos Do Espectro Autista. Por outro lado,
os alunos com Transtornos Do Espectro Autista
e Aspergers geralmente não se dão bem em
turmas grandes, onde pode ser difícil para eles
se concentrarem. Escolas com turmas grandes (e altos índices de professor por aluno),
com professores incapazes de fazer os ajustes
adequados, podem, portanto, ser inadequadas
(SILVESTRIN, 2012).
Além disso, algumas escolas não oferecem
recursos fora da sala de aula, como aulas de
educação especial , aconselhamento e tutoria,
que podem ajudar os alunos com Transtornos
Do Espectro Autista. Porém, lembre-se de que
muitas escolas montessorianas não têm turmas grandes ou altas taxas de professor por
aluno. E alguns oferecem aulas de educação
especial, aconselhamento, tutoria e outros recursos chave fora da classe. Além disso, como
mencionado, mesmo em turmas grandes, os
alunos geralmente recebem ajuda e atenção
especiais de professores qualificados (SILVESTRIN, 2012).

A estrutura, ordem e silêncio das salas de
aula podem ser terapêuticas. Os professores
podem prestar a esses alunos a atenção especial de que precisam, e os colegas podem modelar e reforçar o comportamento adequado.
As escolas Montessori também se concentram
nas regras. Eles ensinam os alunos a respeitar
o ambiente da sala de aula, a serem responsáveis e a agir com integridade. Às vezes, isso
pode ajudar a colocar “filhos problemáticos”
no caminho certo (SILVESTRIN, 2012).
Dito isso, algumas escolas Montessori, como
discutimos, têm turmas grandes e altas proporções de professor para aluno. Esse pode ser
um ambiente desafiador para alguns alunos
com problemas de comportamento, especialmente os graves.No entanto, uma sala de aula
descentralizada, estruturada e calma, às vezes
pode compensar isso. Crianças que têm problemas comportamentais, falta de atenção e
controle de impulsos podem se sair bem nas
escolas de Montessori. Abordagem individualizada costuma ser uma boa opção para eles
(SILVESTRIN, 2012).
Não se espera que eles ouçam longas palestras ou sigam um currículo padronizado. Essa
pode ser uma ótima abordagem para estudantes que lutam com o foco e se distraem facilmente.

Alguns alunos têm problemas de comportamento, como Transtorno por Desafio de Oposição (TDO) ou comportamento adolescente
problemático. Isso inclui falta de flexibilidade,
problemas para controlar emoções e dificuldade em seguir as regras. Alguns desses alunos
também têm dificuldades de aprendizagem,
como ADD, ou deficiências de desenvolvimento, como ASD. Muitas escolas Montessori oferecem um bom ambiente de aprendizado para
esses alunos (SILVESTRIN, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco no desenvolvimento físico e cognitivo, ao mesmo tempo em que refina as percepções
sensoriais das crianças, está no cerne da abordagem Montessori atualmente. Essa abordagem
anuncia a pesquisa realizada no final do século 20 por Jean Piaget, tão apropriadamente identificada em seu estágio de desenvolvimento sensório-motor.
Montessori também reconheceu que era essencial organizar a aprendizagem de crianças pequenas em pequenos passos administráveis e dar-lhes oportunidades para aperfeiçoar suas
habilidades de manipulação através da repetição de atividades, incentivando assim disposições
positivas para a aprendizagem.
Outro elemento muito importante da pedagogia Montessori é o reconhecimento de que todas
as crianças seguem padrões pré-determinados de desenvolvimento; no entanto, a velocidade
com que isso acontece depende da criança e das condições em que a criança está crescendo.
Isso levou Montessori a acreditar que a educação de crianças pequenas deveria oferecer oportunidades de aprendizado para o indivíduo, baseando-se nos seus interesses e atendendo às
suas necessidades únicas.
Para poder oferecer esse programa individualizado de aprendizado, o professor precisa ser
bem treinado e interessado em conhecer bem cada criança, realizando observações regulares.
Desde os primórdios da educação Montessori, no início do século XX, as crianças se beneficiaram de programas individuais de aprendizagem relacionados ao uso dos materiais de aprendizagem Montessori. O Currículo Montessori para os Primeiros Anos oferece oportunidades para
o desenvolvimento de habilidades de independência, concentração e manipulação.
À medida que as crianças se envolvem em atividades da vida cotidiana, como derramar,
transferir, abotoar e muitas outras, os adultos observam sua capacidade de manipular objetos
do cotidiano e sua coordenação olho-mão, flexibilidade do punho, capacidade de equilibrar e
apreender ferramentas. Os materiais sensoriais que Montessori desenvolveu, tendo idéias não
apenas de Sequin, mas também de Friedrich Wilhelm Froebel, focam no refinamento dos sentidos individuais.
Por outro lado, não podemos intervir no jogo da mesma maneira que intervimos em outras
atividades. Não podemos nos tornar “jogadores” como se também fôssemos crianças. Nossas
correções bem-intencionadas ou redirecionamentos mudar a brincadeira de atividade infantil
para atividade infantil para outra orientada pelo professor.
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 saber mais o que fazer, pode
oferecer sugestões sem realmente entrar no playground. A brincadeira infantil é frequentemente
chamada de “imaginação sem limites”. No entanto, se você observar atentamente as brincadeiras na maioria das salas de aula, verá que as crianças não estão usando muita imaginação.
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De fato, seus objetos de jogo parecem cópias em miniatura de objetos reais. Quando não há
suporte para uma determinada função), a criança geralmente prefere desistir da função, em vez
de usar outra coisa como estetoscópio. O usar objetos que representam outros objetos (como
massinha colorida representando comida), as crianças aprendem representação simbólica. Essa
capacidade de separar a função de um objeto do próprio objeto (usando um lápis para mexer,
fingindo mexer com uma colher) é a base para representações simbólicas mais avançadas,
como a palavra escrita como representação de uma palavra falada.
Além disso, quando as crianças usam adereços simbólicos em suas brincadeiras, são incentivadas a usar a linguagem mais extensivamente. Os adereços de rotulagem e as ações que os
acompanham estimulam as crianças a comunicar suas ideias sobre brincadeiras a seus amigos
e a garantir que seus papéis funcionem juntos. Por exemplo, você não precisa explicar que está
jogando como capitão se usar binóculos de brinquedo. Mas você precisa explicar melhor se
tudo que você tem é um tubo de papel e deseja que outras crianças estejam no mesmo navio.
Adereços simbólicos incitam as crianças a dar mais detalhes sobre seus cenários de fingimento.As crianças começam trabalhando com os maiores contrastes, como explorar as mais
bruscas e suaves, e progridem gradualmente, através de repetições de atividades e andaimes de
habilidades, até o reconhecimento das menores diferenças, como os tons da mesma cor. Às vezes, os materiais sensoriais também são chamados de ferramentas de diagnóstico, pois podem
ajudar a identificar condições como daltonismo, deficiência auditiva, tônus musculares inadequados ou falta de capacidade de agrupar ou sequenciar materiais com as mesmas propriedades.
É por essas razões que os professores que apoiam crianças pequenas com necessidades
educacionais especiais recorrem aos materiais de aprendizagem Montessori. O foco em cada
criança e seu aprendizado espontâneo no ambiente, preparado para atender às suas necessidades e traçar seu progresso individual, é o segredo da pedagogia Montessori, onde cada criança
é vista como especial. Não existem ferramentas ou segredos especiais para o nosso trabalho
com crianças, pois nos concentramos na natureza única de cada indivíduo e seguimos sua liderança.
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RELEVÂNCIAS DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo pretende aprofundar a importância da contação de histórias na
Educação Infantil, numa proposta de educação integral e de qualidade. O estudo foi fundamentado por meio da pesquisa bibliográfica de autores que discutem o assunto. A arte de
contar histórias está relacionada à imaginação e ao lúdico. Na Educação Infantil, a criança é
um sujeito de direitos, ativo, capaz, que está construindo sua identidade e autonomia, está
em desenvolvimento, e a contação de histórias é uma prática pedagógica fundamental. Portanto, o professor organizando o planejamento, o ambiente, o tempo, os materiais diversos,
e também, por meio de suas atitudes e postura na contação de histórias pode proporcionar
aprendizagens significativas. Estas são: autoconhecimento, criatividade, ampliação de repertório, criação de valores, além de incentivar a criança a se tornar um leitor e compreender o
mundo.

Palavras-chave: Contação de Histórias; Educação Infantil; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

A

escolha da temática deste artigo deve-se ao fato da constante indagação de que o ato
de contar histórias além do encantamento promove aprendizagens. Portanto, busca-se
desvelar este tema, documentado em referências de autores que dialogam o assunto:
[…] a criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um
determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca (BRASIL, 1998a, p. 21).
A concepção de criança é caracterizada como um sujeito de direitos, ativo, capaz, com voz
e escuta num determinado contexto sócio-político e histórico, que aprende e ao mesmo tempo
deixa suas marcas nele, pois deve ser questionador, reflexivo e crítico. A criança está em constante construção de seu conhecimento e deve ser estimulada a aprender por meio das múltiplas
linguagens:
A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que
representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o
imaginário e o real, os ideais e sua possível/ impossível realização [...], (COELHO, 2010, p. 27).
Assim, a contação de histórias como prática pedagógica ao desenvolvimento das crianças, faz
parte da linguagem oral, cultural e artística. É essencial, pois permite vivenciar sonhos, expressar
sentimentos, despertar emoções e favorece o autoconhecimento:
É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas,
é encontrar outras ideias para solucionar questões (como as personagens fizeram...). É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos
vivemos e atravessamos – dum jeito ou de outro – através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história (cada uma
a seu modo)... É a cada vez ir se identificando com outra personagem (cada qual no momento
que corresponde àquele que está sendo vivido pela criança)... e, assim, esclarecer melhor as
próprias dificuldades ou encontrar um caminho para a resolução delas... É ouvindo histórias que
se pode sentir (também) emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar,
o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve – com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir, enxergar com
os olhos do imaginário! É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica [...], (ABRAMOVICH, 2010, p.14).
O presente artigo, em suas justificativas, pode-se referir ao fato de ser fonte de contribuições à
sociedade interligando ao elemento cultural e sócio histórico que a contação de histórias tem e
sempre teve ao longo dos milênios. E sua relevância educacional é a de possibilitar novos olhares e reflexões referentes à contação de histórias como prática pedagógica significativa numa
educação integral e qualitativa.
Referenciado em autores renomados que discursam sobre o assunto, tais como: Abramovich
(2010), Bettelheim (2002), Brasil (1998), Kaercher (2001), entre outros, fundamentou-se este
estudo, que tem por objetivo consolidar as aprendizagens e relevâncias a contação de histórias
promove na Educação Infantil.
O artigo está organizado em três capítulos: o primeiro discorre sobre as histórias infantis e
suas relevâncias; o segundo aprofunda a importância da contação de histórias na Educação
Infantil; e o terceiro dialoga sobre a contação de histórias como prática pedagógica, como deve
ser seu planejamento e organização, para que atinja seus objetivos de encantar, ensinar e possibilitar ler e compreender o mundo. Depois, constatam-se as considerações finais, nas quais
traduzem as afirmações e relevâncias desta pesquisa, e ao final, as referências utilizadas. Enfim,
o presente artigo busca refletir como a prática pedagógica de contar histórias é lúdica e significativa, permitindo o desenvolvimento da curiosidade, da imaginação, da vivência de emoções e
do estímulo à leitura.
623

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

HISTÓRIAS INFANTIS E SUAS
RELEVÂNCIAS
A literatura desempenha entre outras funções, como
a de evasão e a de diversão, a função de transmitir conhecimento, e a principal função de contribuir de forma
única na humanização do homem. A literatura é arte, e
como tal faz parte da cultura. E é mais, porque dentre
todos os tipos de arte é nela que encontramos o maior
repertório de conhecimento que a humanidade já produziu (DONATTO, 2005, p.16).

A leitura de histórias é um momento em que a criança
pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras
culturas situadas em outros tempos e lugares que não
o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações com a
sua forma de pensar e o modo de ser do grupo social
ao qual pertence. As instituições de educação infantil
podem resgatar o repertório de histórias que as crianças ouvem em casa e nos ambientes que frequentam,
uma vez que essas histórias se constituem em rica fonte de informação sobre as diversas formas culturais de
lidar com as emoções e com as questões éticas, contribuindo na construção da subjetividade e da sensibilidade das crianças. Ter acesso à boa literatura é dispor
de uma informação cultural que alimenta a imaginação
e desperta o prazer pela leitura [...], (BRASIL, 1998b,
p.143).

As histórias sempre estiverem presentes em
nossa sociedade, primeiramente eram transmitidas apenas oralmente, narravam-se histórias,
acontecimentos, contos, que foram passados
de geração em geração. Depois, com o surDessa forma, o mundo encantado das hisgimento da imprensa, apareceram os livros,
tórias permite vivenciar outros tempos, outras
como elementos de cultura do povo:
culturas, novos lugares. É de suma relevância
A criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o para promoção do respeito às diferenças, do
ignorante, todos, enfim, ouvem com prazer as histórias autoconhecimento, da autoestima, e por meio
– uma vez que essas histórias sejam interessantes, te- de um olhar sensível e de um momento pranham vida e possam cativar a atenção. A história nar- zeroso, possibilita a construção de valores e
rada, lida, filmada ou dramatizada, circula em todos os
aprendizagens. Também, de acordo com Betmeridianos, vive em todos os climas, não existe povo algum que não se orgulhe de suas histórias, de suas len- telheim (2002) a fantasia presente nas histódas e seus contos característicos (TAHAN, 1966, p.16). rias faz com que a criança se identifique com
os personagens e assim compreenda melhor
Presente em diversos meios, a contação ou a seus sentimentos. Os contos de fadas auxiliam
leitura de histórias possibilitam um registro da- a criança a se reconhecer, isto é, a se enconquela sociedade, naquele tempo histórico, em trar superando barreiras do dia-a-dia.
determinado momento sócio-político. As histórias são riquezas de um povo, que precisam
Por meio da simbologia presente nas históser compartilhadas, admiradas, para que possam despertar novos questionamentos, novas rias, a criança sonha, vive um mundo ideal e
ideias e pensamentos, significação de valores um real, estabelece considerações a seu resem uma sociedade mais humanizadora.
peito, vai se construindo como pessoa, compreendendo atitudes e suas consequências:
A leitura e a contação de histórias são essenciais, pois instigam a curiosidade, a criatividaOs contos de fadas, à diferença de qualquer outra
de, a imaginação, a descoberta e a compreen- forma de literatura, dirigem a criança para a descoberta
são de mundo. Segundo Ziraldo (1988, p. 27): de sua identidade e comunicação, e também sugerem
“... a tônica da escola deveria ser a leitura, num as experiências que são necessárias para desenvolver
trabalho que fizesse do hábito de ler uma coisa ainda mais o seu caráter. Os contos de fadas declaram
tão importante quanto respirar”.
que uma vida compensadora e boa está ao alcance
Assim sendo, a literatura, em especial, a literatura infantil, por meio de histórias, contos,
fábulas, poemas, entre outros, tem importância
fundamental na construção de conhecimento
das crianças, e deve compor a prática pedagógica nas escolas de Educação Infantil, numa
proposta de educação integral:

da pessoa apesar da adversidade - mas apenas se ela
não se intimidar com as lutas do destino, sem as quais
nunca se adquire verdadeira identidade. Estas estórias
prometem à criança que, se ela ousar se engajar nesta
busca atemorizante, os poderes benevolentes virão em
sua ajuda, e ela o conseguirá (BETTELHEIM, 2002, p.
23).
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Através das histórias, as crianças conhecem
valores, sentem emoções, superam desafios,
tornam-se mais criativas e podem construir conhecimento. Vivenciar uma história é participar
dela, imaginar e compreender, ler o mundo.
Segundo Faria (2010) a literatura infantil conta
hoje com diversos recursos, como diferentes suportes de texto, ilustrações cada vez mais ricas,
grande variedade de histórias e temas, entre outros fatores, que podem auxiliar o professor na
complexa tarefa de formar crianças leitoras.
A literatura infantil, atualmente, está repleta de
livros e obras de qualidade, no qual quando a
criança interage com estes, suscita a imaginação, desvela sentimentos e emoções, possibilita
construção de valores e da identidade. Amarilha (1997) afirma a importância da literatura na
formação cognitiva, linguística, comunicativa e
psicológica da criança. E justifica assim, como
é primordial a implementação de práticas pedagógicas prazerosas e regulares, como contar e
ler textos dos contos de fadas, que influenciam
na autoestima, identidade cultural, da independência e da capacidade de lidar com o mundo
a sua volta.

história contada [...]” (ABRAMOVICH, 2010,
p.18). Portanto, as histórias são meios fascinantes, que possibilitam às crianças o conhecimento de mundo, a formação da autocrítica e de
sua identidade e a valorização de distintas culturas. Então, se trabalhadas na Educação Infantil, as histórias despertam o gosto pela leitura,
elas adentram na imaginação infantil, através do
simbolismo, e permeiam sentimentos, emoções,
promovem reflexões, abarcam superações, enfim, promovem um desenvolvimento de formação cognitiva, social e cultural.

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A contação de histórias é uma prática de oralidade bastante antiga, na qual se narram acontecimentos, contos, transmitem-se valores, costumes
e conhecimentos num contexto social e cultural da
humanidade:
Ao estudarmos a história das culturas e o modo pelo qual
elas foram sendo transmitidas de geração em geração, verificamos que a literatura foi o seu principal veículo. Literatura
oral ou literatura escrita foram as principais formas pelas
quais recebemos a herança da Tradição que nos cabe
transformar, tal qual outros o fizeram, antes de nós, com
os valores herdados e por sua vez renovados (COELHO,
2010, p. 16).

A literatura como arte, pode ser expressa
de diferentes formas, e na contação de histórias promove uma aproximação maior com as
crianças, um vínculo que possibilita dar vida aos
O ato de contar histórias é uma arte de diversas
sonhos e imaginações, e contribuem para um culturas desde os primórdios dos tempos, e predesenvolvimento que considere a criança como cisa ser resgatado e contemplado na educação,
um ser social, afetivo, com habilidades motoras permeando a aprendizagem:
e cognitivas.
Para Aguiar (2001, p.11), “aprendizagem só
ocorre quando estamos motivados, ou seja,
aprendemos o que fala ao intelecto e ao coração”. Para que a criança goste e crie esse hábito de ler, ela precisa desde cedo se encantar
com o mundo mágico das histórias, seja numa
leitura ou numa contação, lúdica e prazerosa,
que proporciona deleite, que a motive a se interessar cada vez mais pela literatura, em busca
de aprendizados, de descobertas.
“Ouvir histórias é viver um momento de gostosura, de prazer, de divertimento dos melhores....É encantamento, maravilhamento, sedução.. O livro da criança que ainda não lê é a

O ato de ouvir e contar histórias está, quase sempre,
presente nas nossas vidas: desde que nascemos, aprendemos por meio das experiências concretas das quais participamos, mas também através daquelas experiências das
quais tomamos conhecimento através dos que os outros
nos contam. Todos temos necessidade de contar aquilo
que vivenciamos, sentimos, pensamos, sonhamos. Dessa
necessidade humana surgiu a literatura: do desejo de ouvir
e contar para, através desta prática, compartilhar (KAERCHER, 2001, p. 83).

Muitas vezes não se percebe o quanto o ato de
ouvir e contar histórias faz parte do cotidiano, já
que a linguagem é uma forma de expressão inerente ao ser humano. Assim, o partilhar de histórias desde a infância é um instrumento valioso e
enriquecedor na formação das crianças:
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Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a mesma história várias vezes, pelo prazer de reconhecê-la, de prendê-la em seus detalhes, de
cobrar a mesma sequência e de antecipar as emoções
que teve da primeira vez. Isso evidencia que a criança
que escuta muitas histórias pode construir um saber
sobre a linguagem escrita (BRASIL, 1998b, p.143).

[...] O conto de fada a esclarece sobre si mesma e
favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes, e enriquece
a existência da criança de tantos modos que nenhum
livro pode fazer justiça à multidão de diversidade de
contribuições que esses contos dão a vida da criança
(BETTELHEIM, 2000, p.16).

Para as crianças sempre há uma história em
especial, que a encanta, que a cativa e faz
adentrar num mundo maravilhoso. A repetição
da contação de uma mesma história faz com
que a criança antecipe fatos, reconheça algo
que irá acontecer, promovendo o desenvolvimento da atenção, memória, e até da criatividade de invenção de um final diferente. Essas
aprendizagens serão fundamentais na aquisição de habilidades para um aprendizado posterior, a escrita e a produção textual.

A criança na Educação Infantil está em formação de seu caráter, personalidade e construção de sua identidade, e as histórias podem
contribuir com isso, a partir das atitudes dos
personagens frente a diferentes situações, já
que por meio desse mundo imaginário, estabelece-se uma relação com o mundo real, e
nessa interligação, os valores são adquiridos.

Wadsworth (1993) menciona Piaget, teórico
muito citado na área educacional, que discursa que o desenvolvimento infantil perpassa por
diferentes estágios que vão desde o nascimento até a fase adulta. Dos dois aos sete anos
de idade, a criança entra no estágio pré-operatório, período do desenvolvimento humano
também conhecido como simbólico, pois é o
período da fantasia, do faz de conta, da imaginação que são fortemente evidenciados até os
quatro anos de idade.

Segundo Abramovich (2010, p. 18) “O ouvir
histórias pode estimular o desenhar, o musicar,
o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o
brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma história ou outra) [...]”.
A contação de histórias possibilita ainda, desenvolver a comunicação, a linguagem, instiga uma escuta atenciosa, permite o acesso a
obras infantis de qualidade, clássicos da literatura e da tradição oral: “Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir
muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início
da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de
descobertas e de compreensão do mundo”
(ABRAMOVICH, 2010, p. 14).

Portanto, na Educação Infantil, a criança está
em desenvolvimento de sua linguagem, imagens mentais e jogos simbólicos, e a contação
A escuta de histórias é fundamental para desde histórias é um recurso enriquecedor:
pertar o gosto, o interesse e o hábito de ler.
Era uma vez...” tem sido a senha para se entrar no A criança que desde tenra idade é estimulamaravilhoso mundo dos contos, mitos, lendas e fábulas.
da a ouvir histórias, se diverte, aprende, imaBasta que alguém diga essas três palavrinhas mágicas que o encanto acontece, e nós, adultos e crianças, gina, cria, vivência descobertas, lê e comprecomo que hipnotizadas, esperamos que o contador ende o mundo, ou seja, favorece o letramento
prossiga com sua narrativa. Por que isso acontece? e a aprendizagem significativa. “A criança que
Porque ao ouvirmos uma história temos a possibilidade ouve histórias com frequência educa sua atende refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre nossas
ção, desenvolve a linguagem oral e escrita, amatitudes e escolhas [...] (GARCIA, 2003, p.10).
plia seu vocabulário e principalmente aprende
a procurar nos livros novas histórias para o seu
Muitos são os benefícios da contação de
entretenimento” (COELHO, 1999, p.26).
histórias, especialmente na Educação Infantil,
porque permite imaginar, sonhar, entrar num
Quando a criança sente alegria, encantamenmundo de fantasia e curiosidade, despertando
to e curiosidade pelas histórias, ela amplia seu
emoções e sentimentos:
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repertório e como ser ativo e capaz, cada vez
mais se interessa pela literatura e assim, pela
leitura:
[…] a contação de histórias é uma atividade importante, pois nos enredos apresentados pode conter alguns
dilemas que podem levar a criança a refletir sobre os
seus. A partir de uma realidade hipotética, o ouvinte
infantil consegue abstrair com mais facilidade sobre o
certo e o errado, e suas consequências (CARVALHO;
JUNIOR, 2016, p. 11-12).

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA:
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Desde contar uma nova história, propor uma técnica
diferente de desenho até situações mais elaboradas,
como, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto,
requer um planejamento cuidadoso com um encadeamento de ações que visam a desenvolver aprendizagens. Estas estruturas didáticas contêm estratégias que
são organizadas em função das intenções educativas
expressas no projeto educativo, constituindo-se em um
instrumento para o planejamento do professor (BRASIL,
1998a, p. 54-55).

A criança é curiosa, questionadora, participativa. Sendo assim, a contação de histórias
é uma atividade lúdica, que permite à criança
sentir raiva, tristeza, alegria, faz pensar, permiPara a contação de história é preciso primeite se identificar e resolver conflitos internos, é ramente um planejamento claro, com a escolha
uma prática libertadora e reflexiva:
da história, a organização do espaço, o tempo
de duração, os materiais e recursos necessáSabemos que os tempos agora são outros, com com- rios. De acordo com Caldin (2002, p.31) “a
putadores de última geração, internet, televisão digital oralidade e a escritura convivem lado a lado no
e vários outros recursos tecnológicos. Apesar desses
lar, na escola e no lazer. Assim, ‘contação’ e
avanços da modernidade, a voz da narrativa presenleitura complementam-se para estimular o goscial não perdeu sua importância, tanto isso é verdade,
que cada vez mais os contadores de histórias se fazem to literário”.
presentes em emissoras de rádio e televisão, nas salas
de aula, nos leitos de hospitais, nas bibliotecas, nas
praças da cidade, nas igrejas e nas ONGs. Pelo contrário, constituem as ante salas para o maravilhoso mundo das letras, incentivando o gosto pela leitura e pela
escrita através do estímulo da imaginação dos ouvintes
(SCHERMACK, 2012, p. 13-14).

A contação de histórias precisa envolver os
ouvintes, ou seja, prender a atenção das crianças e encantá-las num mundo mágico das histórias:
[...] Contar história é algo que caminha do simples
para o complexo e que implica estabelecer vínculos e
confiança com os ouvintes. Contar história é confirmar
um compromisso que vem de longe e por isso, atividades relacionadas às contações de história devem ser
desenvolvidas com muito critério (CAVALCANTI, 2002,
p. 83).

Estamos vivendo novos tempos, com tecnologia avançada, interatividade, excesso de informações e recursos visuais, no entanto, faz-se
muito necessário a contação de histórias seja
na mídia, por meio de desenhos e filmes, seja
nas escolas, seja em lugares públicos. Deve-se
A escolha da história deve aguçar a curiosiconservar o ato de contar histórias, para que a
imaginação flua, que os sentimentos afloram, dade, considerando a faixa etária das crianças,
seus conhecimentos prévios, seus interesses.
que a socialização aconteça.
É importante trabalhar diversos gêneros textuSegundo Sisto (2001), a contação de história ais, e explorar as diferentes culturas, tais como
parte do princípio da necessidade de comuni- a afro-brasileira e a indígena por exemplo.
cação, do desejo de estar junto a outras pessoKaercher (2001) apresenta suas sugestões
as e compartilhar o sentimento que se move do
de
como escolher as histórias ideais para cada
coração e sai pelo olhar, da história oralizada
pela palavra. Contar história hoje denota salvar tipo de turma, isto é, na Educação Infantil,
o mundo imaginário. Portanto, a história conta- primeiramente, deve-se considerar a fase de
da tem muito valor, pode-se constituir uma prá- desenvolvimento em que o grupo se encontica pedagógica de imensa contribuição na for- tra. Em seguida, analisar os conhecimentos
mação e desenvolvimento pleno das crianças. prévios que as crianças já possuem e trazem
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consigo. E, por último, é preciso selecionar as
histórias que por algum motivo cativaram, envolveram ou despertaram algum sentimento no
próprio professor, visto que é condição-base o
mediador gostar e se interessar pelo que está
sendo explorado e proposto, fazendo com que
as crianças também se contagie e se tornem
parte ativa do processo em questão. A contação utiliza da entonação de voz, do olhar e de
recursos diversos para atingir significativamente as crianças.
O espaço onde será realizada a contação
deve ser preparado previamente, precisa ser
aconchegante, arejado, com poucos ruídos.
É necessário que os ouvintes, ou seja, as
crianças sintam-se convidadas e envolvidas a
desvelar uma nova história. Para Abramovich
(2010), a contação de histórias é uma arte e
não pode ser feita de qualquer jeito. É importante conhecer a história, os personagens, passar emoções, criar um clima de encanto que
envolve as crianças, fazer entonações na voz,
dar pausas, para incitar o imaginário infantil.
A gestão do tempo é primordial, deve-se
considerar a duração da contação de histórias
para que seja atrativa e significativa. Também,
durante a contação de história, o professor precisa interagir com as crianças, se envolver na
história com entusiasmo:
Contar uma história é sempre o ‘revelar de um segredo’. Os ouvintes ingressam na intimidade do narrador,
tornando-se depositários dos mistérios e dos saberes
que uma história carrega. Não se trata de um saber
informativo apenas, mas poético, na base do simbólico,
com uma estética que se concretiza na medida em que
a performance se desenvolve. Enquanto o contador ordena as informações, através das escolhas linguísticas
que realiza, o interesse do ouvinte vai sendo despertado. O que está sendo dito pelo narrador, de forma
gradativa, vai aproximando-o da plateia (SCHERMACK,
2012, p. 05-06).

Matos e Sorsy (2005), afirmam que a arte
do contador de história, envolve improvisação,
expressão corporal, entonação de voz, gestualidade, ritmo, interpretação, flexibilidade e interação com seus espectadores, buscando resgatar a tradição oral, cujo som emitido ocupa
todos os espaços e envolve sincronicamente o
corpo e a mente.
Assim sendo, as intencionalidades pedagógicas presentes na contação de histórias devem
permear o trabalho do professor, desde seu
planejamento, execução, até sua avaliação, ou
seja, o feedback recebido das crianças. Deve-se estar atento à postura e atitudes para envolver e prender a atenção. Ainda, para Caldin
(2002, p. 30):
[...] é necessário captar o ritmo e a cedência dos contos, fazer as pausas no momento certo, não entrar em
descrições cheias de detalhes, criar um clima de envolvimento e de encanto, e, acima de tudo, usar todas as
modalidades e possibilidades da voz – sussurrar, imitar
os ruídos, as vozes dos animais, as inflexões que indicam suspense e clímax. Esses elementos complementam a contação, pois, permite ao aluno utilizar formas
diferentes para atrair a atenção do leitor-ouvinte para a
narração que será realizada (CALDIN, 2002, p. 30).

Na Educação Infantil os recursos utilizados
podem ser diversos: fantasias, acessórios,
máscaras, pintura no rosto, fantoche, dedoche,
avental de história, imagens, dobraduras, instrumentos musicais, materiais reciclados, e até
mesmo qualquer material que simboliza a história, usando a imaginação. Para Brito (2003,
p.163) “Contar histórias pode ser uma atividade ainda mais rica e envolvente se utilizarmos
a voz, o corpo ou outros objetos para ilustrar
sonoramente a narrativa”.

Portanto, cabe ao professor se planejar e orNa contação de história é preciso criativida- ganizar previamente a contação de histórias
de, boa verbalização, olhar comunicativo, en- para que esta seja um enriquecimento de sua
tonação da voz, expressões tanto corporais prática pedagógica na Educação Infantil.
quanto faciais, e até mesmo utilizar recursos
como instrumentos musicais, acessórios, fantoches, enfim, dar vida aos personagens e à
história, para cativar a criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em consonância com os diversos autores citados ao longo do texto, pode-se afirmar neste artigo, que a contação de histórias é uma prática pedagógica que diverte e ao mesmo tempo proporciona diversas aprendizagens significativas: “a história grava-se, indelevelmente, em nossas
mentes e seus ensinamentos passam ao patrimônio moral de nossa vida. Ao depararmos com
situações idênticas, somos levados a agir de acordo com a experiência que, conscientemente,
já vivemos na história (TAHAN, 1966, p.22).
A contação de histórias permite que a criança na Educação Infantil vivencie sua criatividade,
instiga sonhar, estimula a imaginação, enriquece o seu vocabulário, auxiliando na formação das
crianças.A criança aprende por meio de interações que vivencia e por meio das brincadeiras,
assim, a literatura infantil e a contação de histórias na Educação Infantil, por meio da ludicidade
e do encantamento, tornam o processo de aprendizagem repleto de envolvimento e de significados.
Por meio da contação de histórias, a criança desenvolve a linguagem oral e o pensamento,
a atenção, a memória e o faz-de-conta. Também possibilita que a criança faça uma leitura de
mundo, que contribui em sua formação social e cultural. Assim, ressalta-se, que a contação de
histórias é relevante na formação da identidade da criança, em seu autoconhecimento, no fortalecimento da autoestima, nos valores, na expressão de sentimentos e capacidade de resolver
conflitos. Também promove a reflexão e o senso crítico, e ainda, desperta o interesse pela leitura:
[...] a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve a linguagem
oral e escrita, amplia seu vocabulário e principalmente aprende a procurar, nos livros, novas histórias para o seu entretenimento (BARCELLOS; NEVES, 1995, p.18).
Dessa forma, é essencial que o professor reconheça as aprendizagens múltiplas proporcionadas pela contação de histórias, planeje e organize: o espaço, o tempo, a escolha da história,
os recursos utilizados, para que cative, encante, e possibilite conhecimento nas crianças. De
acordo com Freire (2011) saber ensinar não é transferir conhecimento e o ato de ensinar é uma
especificidade humana e política, então ensinar exige consciência do inacabamento, exige curiosidade, respeito à autonomia do ser educando, pesquisa, comprometimento, responsabilidade,
criticidade, querer bem aos educandos e saber escutar.
Enfim, este estudo torna-se um recurso enriquecedor na formação de professores e na revisitação da prática docente. Espera-se despertar novos olhares e reflexões sobre a importância da
contação de histórias na Educação Infantil.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM
AMBIENTES ALFABETIZADORES

RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar a possibilidade de se alfabetizar letrando em
ambientes alfabetizadores. Com o objetivo de compreender, por meio de revisão bibliográfica, o que são ambientes alfabetizadores, como se constituem e como podem contribuir nos
processos de alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto,
buscou-se entender detalhadamente conceitos como: alfabetização, letramento e ambiente
alfabetizador, suas aproximações e contribuições possíveis partindo de uma leitura dos principais teóricos da área, que possibilitou entender alfabetização e letramento como processos
distintos, porém, indissociáveis os quais podem ser enriquecidos quando realizados dentro de
um ambiente alfabetizador bem planejado e organizado.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Ambientes Alfabetizadores.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo científico intitulado “Alfabetização e letramento em ambientes alfabetizadores” apresenta uma pesquisa de revisão bibliográfica. Diante da temática investigada, apresenta-se a seguinte indagação: como ambientes alfabetizadores podem
auxiliar nas práticas de alfabetização e letramento na escola?
A partir daí, buscou-se refletir sobre a possibilidade de se alfabetizar sob a perspectiva do
letramento dentro da organização de um ambiente alfabetizador escolar, explorando aspectos
que auxiliem a aprendizagem da leitura e da escrita de alunos que se encontram nas etapas de
alfabetização.
Vencer o analfabetismo e alfabetização na idade certa toda sua população tem sido uma luta
constante em vários países do mundo. No Brasil, em especial, vários programas têm sido fomentados pelos governos federal e estaduais para atingir os números esperados. Isso porque:
O analfabetismo caracteriza-se pela impossibilidade de compreender ou de produzir uma mensagem escrita simples [...] O analfabetismo funcional refere-se à mesma impossibilidade, porém
envolve pessoas com vários anos de escolaridade que dominaram essas técnicas de correspondências grafo-fonética num certo período de sua vida, mas que perderam esse domínio por
falta de uso e de exercícios com elas. [...] O iletrismo se caracteriza pelo afastamento em relação
às redes de comunicação escrita, pela falta de familiaridade com livros e jornais, pela exclusão
do indivíduo das preocupações e respostas contidas na elaboração da coisa escrita (FOUCAMBERT,1994, p.118).
Notadamente, ser alfabetizado torna-se a porta de entrada para muitas práticas sociais e cidadania, assim:
À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, concomitantemente, a sociedade vai se tornando
cada vez mais centrada na escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia; não basta aprender a ler e escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever,
mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não necessariamente
adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com práticas sociais de
escrita (SOARES, 2006 pp. 45-46).
Cabe à escola, por meio da educação formal, inserir os indivíduos no universo da alfabetização, preparando-os para ler, interpretar e também escrever. Desse modo, ao final, do ensino
básico, o aluno deveria estar apto para inserir-se e interagir na sociedade alfabética:
O leitor deverá em primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada,
em seguida decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente, refletir sobre isso
e formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu. A leitura sem decifração não
funciona adequadamente, assim como sem a decodificação e demais componentes referentes à
interpretação, se torna estéril e sem grande interesse (CAGLIARI, 1993, p. 150).
A despeito de estarmos em plena sociedade do conhecimento, vivenciando princípios do século XXI, vemos que a escola e seus processos mais elementares como a alfabetização, por exemplo, ainda, não se encontram tão avançados nem tecnológicos quanto se espera. Crianças ainda
hoje aprendem a ler como há vinte ou trinta anos atrás, além disso, há que se ponderar que:
A língua escrita não é mera representação da língua oral. Não se escreve como se fala e não
se fala como se escreve. Compreensão/expressão de língua escrita é diferente de compreensão/expressão de língua oral. Discursos orais e escritos são considerados de formas diferentes.
Além disso, a alfabetização transcende a questão “mecânica” versus “compreensão”. Ela tem
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uma dimensão social. Não é a mesma para todas as sociedades nem para todas as camadas
sociais de uma mesma sociedade (RANGEL, 2008, p. 10).
Em face do exposto, pode-se perceber a importância de se estar alfabetizado para se estar inserido na sociedade do conhecimento. Convém ainda destacar, que a decodificação descolada
da prática ou do uso social da palavra, é considerada, por muitos, como analfabetismo funcional,
dessa maneira:
O discurso da importância de se considerar os usos e funções da língua escrita com base no
desenvolvimento de atividades significativas de leitura e escrita na escola foi bastante difundido
a partir da década de oitenta. No que diz respeito à alfabetização especificamente, surge o conceito de “analfabetismo funcional” para caracterizar aquelas pessoas que, tendo se apropriado
das habilidades de “codificação” e “decodificação”, não conseguiam fazer uso da escrita em
diferentes contextos sociais. Assim, o fenômeno do analfabetismo passou a envolver não só
aqueles que não dominavam o sistema de escrita alfabética, mas também as pessoas com pouca escolarização. Nos últimos vinte anos, principalmente a partir da década de 1990, o conceito
de alfabetização passou a ser vinculado a outro fenômeno: o letramento […] é a versão para o
Português da palavra de língua inglesa literacy, que significa o estado ou condição que assume
aquele que aprende a ler e a escrever (SANTOS E MENDONÇA, 2007 p.16).
Há um entendimento claro de que alfabetização e letramento são processos complementares,
distintos em que um não exclui o outro, ao contrário, são suplementares. Acerca das definições
de ambos, Magda Soares, postula que:
Retomemos a grande diferença entre alfabetização e letramento e entre alfabetizado e letrado
[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele
indivíduo que saber ler e escrever, já o indivíduo letrado, indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a
escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e
de escrita (SOARES, 2006, p.39-40).
Via de regra, a alfabetização costuma estar relacionada à apreensão individual do sistema alfabético de leitura e escrita, por outro lado, o letramento advém de práticas e interações sociais,
ainda que sejam dois processos intimamente interligados.
Também Kleiman compactua com a tese de que o letramento tem dimensão social, quando
afirma que “Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam
a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para
objetivos específicos” (KLEIMAN, 2005, p.19).
Sobre a indissociabilidade alfabetização x letramento, Soares, 2004, esclarece que:
[...] é necessário reconhecer que alfabetização – entendida como a aquisição do sistema
convencional de escrita – distingue-se de letramento – entendido como o desenvolvimento de
comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais:
distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento quanto em relação aos processos
cognitivos e linguísticos de aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos. Tal fato explica por que é conveniente a distinção entre os dois processos. Por outro lado,
também é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de
práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de
letramento e por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se
na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita (SOARES, 2004 p. 97).
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Acerca da dimensão social em que se insere o letramento, a autora, explica também que:
[...] um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social economicamente, mas, se vive
em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se interessa em ouvir a leitura de
jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros lêem para ele, se dita carta para
que um alfabetizado escreva (e é significativo que, em geral, dita usando vocabulário e estruturas
próprias da língua escrita), se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em
algum lugar, esse analfabeto, é de certa forma letrado, por que faz uso da escrita, envolve-se em
práticas sociais de leitura e escrita. 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 o uso e função, essa criança é ainda “analfabeta”, porque não
aprendeu a ler e escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já é de certa forma, letrada
(SOARES, 2004 p. 93).
No que tange o termo letramento, assim como todo o conceito a ele agregado, este tem raízes relativamente recentes, tendo surgido para atender a novas e urgentes demandas sociais,
conforme discorre Soares:
O surgimento do termo literacy (cujo significado é o mesmo de alfabetismo), nessa época,
representou, certamente, uma mudança histórica nas práticas sociais: novas demandas sociais
pelo uso da leitura e da escrita exigiram uma nova palavra para designá-las. Ou seja: uma nova
realidade social trouxe a necessidade de uma nova palavra (SOARES, 2008, p. 29).
Com relação ao conceito de letramento, vale ressaltar o fato de, em nosso país, ser uma concepção que representa uma mudança nos paradigmas pedagógicos:
No Brasil, o termo letramento não substituiu a palavra alfabetização, mas aparece associada a
ela. Podemos falar, ainda nos dias de hoje, de um alto índice de analfabetos, mas não de “iletrados”, pois sabemos que um sujeito que não domina a escrita alfabética, seja criança, seja adulto,
envolve-se em práticas de leitura e escrita através da mediação de uma pessoa alfabetizada,
e nessas práticas desenvolve uma série de conhecimentos sobre os gêneros que circulam na
sociedade (SANTOS E MENDONÇA, 2007, p.16-17).
De acordo com Soares (2004, p. 47) “o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e
a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se
tornasse, ao mesmo tempo alfabetizado e letrado”. Vários teóricos têm confeccionado conceitos
de letramento, os quais julgamos fundamentais elencar para melhor entendimento do tema, assim Scribner & Cole postulam que:
Essa noção de prática guia o modo como buscamos compreender o letramento. Em vez de
focalizar exclusivamente a tecnologia de um sistema de escrita e suas reputadas consequências
(‘escrita alfabética promove abstração’, por exemplo), abordamos o letramento como um conjunto de práticas socialmente organizadas que fazem uso de sistemas simbólicos e tecnológicos
para produzi-las e disseminá-las. O letramento não consiste apenas em saber ler e escrever um
tipo de escrita particular, mas em aplicar esse conhecimento para propósitos específicos em
contextos específicos de uso. A natureza dessas práticas, incluindo, certamente, seus aspectos
tecnológicos, determinarão os tipos de capacidades (‘consequências’) associadas ao letramento (SCRIBNER & COLE, 1981 p. 236).
Ainda sobre o conceito de letramento e seus desdobramentos, Magda Soares esclarece:
Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se letramento que implica
habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos –
para informar-se, para interagir com outros, para imergir no imaginário, no estético, para ampliar
conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória,
para catarse...; habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros de textos, habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses
636

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

protocolos, ao escrever, atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e
prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar para ou fornecer informações
e conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os
objetivos, o interlocutor [...], (SOARES, 2003, p. 92).
A prolífica autora, com aprofundados estudos no campo do letramento, também argumenta
sobre como o processo de letramento se dá na trajetória de vida de uma pessoa, inclusive explicando de que forma se podem estabelecer critérios para se considerar um cidadão letrado ou
não, conforme segue:
[...] letramento é também um contínuo, mas um contínuo não linear, multidimensional, ilimitado,
englobando múltiplas práticas com múltiplas funções, com múltiplos objetivos, condicionadas
por e dependentes de múltiplas situações e múltiplos contextos, em que, conseqüentemente,
são múltiplas e muito variadas as habilidades, conhecimentos, atitudes de leitura e de escrita
demandadas, não havendo gradação nem progressão que permita fixar um critério objetivo para
que se determine que ponto, no contínuo, separa letrados de iletrados” (SOARES, 2003 p. 95).
Sobre as práticas, situações e contextos de letramento, a autora ainda considera que:
Práticas de letramento a se ensinar são aquelas que, entre as numerosas que ocorrem nos
eventos sociais de letramento, a escola seleciona para torná-los objetos de ensino, incorporada
aos currículos, aos programas, aos projetos pedagógicos, concretizadas em manuais didáticos,
práticas de letramento ensinadas são aquelas que ocorrem na instância real da sala de aula,
pela tradução dos dispositivos curriculares e programáticos e das propostas dos manuais didáticos em ações docentes, desenvolvidas em eventos de letramento que, por mais que tentem
reproduzir os eventos sociais reais, são sempre artificiais e didaticamente padronizados, práticas
de letramento adquiridas são aquelas, de que, entre as ensinadas, os alunos efetivamente se
apropriam e levam consigo para a vida fora da escola (SOARES, 2003, p.108).
Todavia, não se pode perder de vista o fato de que, por ser fundamentalmente um processo
que se dá no convívio social, ou seja, se constitui de práticas sociais, o letramento existe para
além dos muros da escola e se efetiva em cada comunidade em que o indivíduo se insere, tendo
assim, incontáveis nuances, advindas das diferentes experiências proporcionadas pelos meios
sociais, fato que afetaria consideravelmente sua leitura e escrita. Acerca desse tópico Kleiman
discorre que:
As práticas de letramento fora da escola têm objetivos sociais relevantes para os participantes da situação. As práticas de letramento escolares visam ao desenvolvimento de habilidades
e competências no aluno e isso pode, ou não, ser relevante para o estudante. Essa diferença
afeta a relação com a língua escrita e é uma das razões pelas quais a língua escrita é uma das
barreiras mais difíceis de serem transpostas por pessoas que vêm de comunidades em que a
escrita é pouco ou nada usada (KLEIMAN, 2005, p. 33).
Importante esclarecer qual relação pode ser estabelecida entre alfabetização x letramento x
ambiente alfabetizador. Após uma tentativa de se conceituar os dois primeiros, passemos ao
entendimento do que trata o ambiente alfabetizador, como se caracteriza e onde pode ser encontrado.
Quando o tema envolve alfabetização questões como: Em que idade se deve alfabetizar uma
criança? Qual o melhor método de alfabetização? Alfabetizar e letrar são a mesma coisa? Para
se refletir sobre tais questões, faz-se necessário ter em vista a que ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos incorre na inserção do antigo pré-primário no ensino fundamental,
passando a ser denominado como primeiro ano.
Assim as antigas escolas de ensino em sua grande maioria, construídas e moldadas para receber crianças de sete anos de idade, passam a acolher crianças de seis ou até mesmo cinco
anos e meio. Essa nova realidade vem requerendo mudanças e adaptações para acomodar
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dentro de um único ambiente, alunos do primeiro ao novo ano – notadamente – portadores de
necessidades pedagógicas fundamentalmente distintas. Isso significa abrigar numa mesma sala
se aula – em períodos distintos – alunos de primeiro e nono anos.
Tal realidade requer muita criatividade e jogo de cintura por parte do educadores que atuam
nos anos iniciais ou ciclo de alfabetização, à medida que precisam criar ambientes alfabetizadores para seus alunos. Alfabetizar letrando requer um profundo conhecimento por parte do professor acerca de técnicas de métodos de alfabetização, bem como requer a constante sondagem
dos alunos que estão passando por esse processo. Desse modo, é possível criar atividades e
manter práticas pedagógicas que carreguem em si um caráter reflexivo, conforme prevê o PNAIC
(Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa):
É importante perceber que, na construção de práticas de alfabetização, para levar os alunos a
pensar sobre o Sistema de Escrita Alfabética e a compreender os princípios que o constituem,
é necessário diversificar as atividades, escolhendo propostas que exijam diferentes demandas
cognitivas e que mobilizem diferentes conhecimentos (BRASIL, 2012, p. 31).
Com relação ao conceito de ambiente alfabetização, esta pesquisa bibliográfica revelou que
foi a psicóloga e pedagoga argentina, discípula de Jean Piaget, Emília Ferreiro, quem cunhou e
utilizou pela primeira vez o termo ambiente alfabetizador, conforme narram Araújo et al.:
Esta constatação levou Ferreiro a propor o que passou a denominar “ambiente alfabetizador”,
que visava levar para sala de aula um ambiente semelhante ao que as crianças viviam em seu
cotidiano quando expostos em situação de leitura e escrita (ARAÚJO et al., 2007, p. 142)
Mas afinal, como se caracteriza o ambiente alfabetizador? De acordo com o RCNEI “[...] um
ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de situações de usos reais de leitura e
escrita das quais as crianças têm oportunidade de participar” (RCNEI; SEF, 1998, p. 154).
Para Moreira, 2007, o ambiente de aprendizagem ou ambiente alfabetizador é aquele:
[...] expressa uma intenção de promover oportunidades de aprendizagem. Pode ser uma estrutura mais diretiva, centrada no professor, e fundada na transmissão de conhecimentos, mas
pode ser uma organização dinâmica, flexível, centrada no aluno e na construção de sua autonomia (MOREIRA, 2007)
E como um ambiente alfabetizador pode ajudar nos processo de alfabetização e letramento?
Silva, 2013 reflete sobre o papel de mediação desempenhado pelo professor, no ato de selecionar recursos para compor e organizar um determinado ambiente alfabetizador:
Além dos livros e dos jogos, os docentes utilizam em suas salas de aula recursos como cartazes, que contribuem em atividades envolvendo diferentes tipos de gêneros textuais, como cantigas, lista e receitas. Esses recursos favorecem, também, a reflexão sobre a língua escrita, pois
auxiliam o aluno a visualizar os textos, observando as letras, sílabas e palavras que compõem
os mesmos (SILVA, 2013, p.53).
O ambiente alfabetizador não precisa ser somente a sala de aula, pode ser o pátio, o corredor,
sala de leitura, biblioteca, laboratório de informática, parquinho, etc, uma vez que, na escola,
qualquer espaço é lugar de aprender. O que se deve observar para criar um ambiente alfabetizador eficaz é que haja estímulo ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, assim tudo o que for
estimulante, desafiador e possível de ser realizado irá gerar aprendizagem significativa.
A criação, a participação e a interação das crianças com o ambiente é que vão torná-lo alfabetizador, de nada adianta uma sala lindamente enfeitada somente com materiais comprados
pela professora, os quais os alunos não podem tocar ou ter contato, logo: “[...] um ambiente é
alfabetizador quando promove um conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita das
quais as crianças têm oportunidade de participar” (RCNEI; SEF, 1998, p. 154).
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Ao organizar um ambiente alfabetizador, não se pode perder de vista que as crianças têm
saberes e ritmos particulares, assim seu desenvolvimento pode ocorrer em épocas distintas,
portanto o ambiente alfabetizador precisa estar preparado para promover nos alunos não somente o interesse pela leitura, mas também pela escrita e pelo manuseio dos materiais didático
e lúdico de forma autônoma e consciente. Sobre a organização dos ambientes de aprendizagem
/ ambientes de alfabetização, os PCNs orientam que:
as carteiras sejam móveis, que as crianças tenham acesso aos materiais de uso frequente, as
paredes sejam usadas para a exposição de trabalhos individuais ou coletivos, desenhos, murais.
Nessa organização é preciso considerar a possibilidade de os alunos assumirem a responsabilidade pela decoração, ordem e limpeza da classe. Quando o espaço é tratado dessa maneira,
passa a ser objeto de aprendizagem e respeito (BRASIL, 1997, p. 67).
No referido processo, a escolha/seleção desses materiais fica a cargo do professor e requer
critérios claros e bem especificados para surtir o efeito alfabetizador, desse modo:
Se um material permanece durante todo o curso escolar é sinal de que não foi usado para o
desenvolvimento das atividades: ele tem, nesse caso, um valor mais de decoração do que de
outra coisa. Por outro lado, se o material vai sendo substituído, significa que é funcional e que
foi integrado como conteúdo de ensino dentro das atividades de aprendizagem (TEBEROSKY E
COLOMER; 2003, p. 111).
Nesse sentido, o uso de material confeccionado pelos alunos também é de vital importância
no processo de alfabetização – letramento dentro do ambiente alfabetizador. Por essa razão
Araújo orienta que:
O ambiente alfabetizador tem que ser datado e situado. Ele é histórico. O que pode representar, hoje um rico ambiente alfabetizador, amanhã pode não dar conta, pois as experiências das
crianças – qualquer criança, de qualquer classe social- já se modificaram tanto, que as necessidades serão outras (ARAÚJO, 2001, p.144).
No que se refere à montagem, organização e manutenção de um ambiente alfabetizador, Teberosky, 2005 , relata sua experiência de observação de salas de aula, representando uma forma
que se apresente mais adequada para que as práticas de alfabetização e letramento se efetivem
nesse espaço:
Em muitas salas de aula verifica-se não apenas uma escassez de material, mas também uma
organização e uma posição tais que o material fica fora da visão da criança: cartazes ou textos
longe do alcance da criança, acima do quadro-negro ou do armário, que a deixam sem a possibilidade de chegar a eles por seus próprios meios. Está demonstrado que a proximidade física
dos livros influi no interesse e no entusiasmo das crianças. Por isso, é importante colocar as
bibliotecas, as prateleiras e os armários ao alcance da criança pré – escolar (TEBEROSKY,2005,
p.110).
Moll 2009, discorre também sobre o ambiente alfabetizador e como este procede à mediação
entre o aluno(sujeito) e a língua escrita (alfabetização), mostrando como o resultado desse processo (letramento) permite gerar novos conhecimentos e ampliar os mesmos (práticas cidadãs):
Um ambiente alfabetizado pode ser também alfabetizador no sentido de fornecer elementos
que desafiem o sujeito a pensar sobre a língua escrita como sistema de representação de significados contextuais. Esse ambiente pode mediar à relação entre o sujeito que aprende e a língua
escrita, enquanto conhecimento a ser apreendido. E esse conhecimento pode levar o sujeito a
ampliar, revisar e até transcender a leitura original que fazia do seu contexto (MOLL, 2009, p.76).
Há ainda que se considerar que a validade do ambiente alfabetizador reside no fato de que, estando em um local da escola em que tem contato diário e visual constante com gêneros textuais
autênticos, os alunos têm oportunidade de interagir e aprender situações reais de uso social da
língua escrita, sendo assim, alfabetizados e letrados ao mesmo tempo. Criar ambientes alfabeti639
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zadores requer o entendimento e equilíbrio entre teoria e práticas de alfabetização e letramento,
que quando alcançado, surte efeitos muito positivos na formação de leitores para o mundo além
dos muros da escola:
[...] a oportunidade de estar em um ambiente planejado e cuidado para elas, pensando de forma humanizadora, buscando ser um espaço de promoção da vida, do crescimento, do desenvolvimento e da aprendizagem, sem perder de vista que isso terá também consequências positivas
para todos os demais atores envolvidos nesse processo de promoção/construção da qualidade,
no âmbito da instituição educativa e das famílias dessas crianças (SOUZA, 2005, p. 122).
Sobre a importância do ato de ler propiciado pelos processos de alfabetização e letramento,
os PCNs explicam:
A leitura, como prática social, é sempre um meio, nunca um fim. Ler é resposta a um objetivo,
a uma necessidade pessoal. Fora da escola, não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma
única forma, não se decodifica palavra por palavra, não se responde a perguntas de verificação
do entendimento preenchendo fichas exaustivas, não se faz desenho sobre o que mais gostou
e raramente se lê em voz alta. Isso não significa que na escola não se possa eventualmente
responder perguntas sobre a leitura, de vez em quando desenhar o que o texto lido sugere, ou
ler em voz alta quando necessário. No entanto, uma prática constante de leitura não significa a
repetição infindável dessas atividades escolares (BRASIL: 1997, p. 41).
Alfabetizar letrando deve ser um processo contínuo que irá sendo implementado conforme as
crianças vão amadurecendo, portanto não importa a idade, o ambiente alfabetizador deve estar
sempre presente de forma lúdica nos mais variados espaços dentro do ambiente escolar e não
apenas na sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração todos esses aspectos, é possível perceber que alfabetizar em ambientes alfabetizadores desperta nos alunos o letramento, à medida que lhes propicia ter contato
de forma lúdica com a cultura escrita ao mesmo tempo em que se vivencia seu contexto social
de uso.
Ensinar a ler para além de decodificar, mas para se apropriar das mais diversas leituras existentes na várias esferas sociais é um desafio constantemente enfrentado por educadores de todo o
país. Assim o ensino da leitura (processo de alfabetização) não pode ser vazio de significados,
deve, porém, ser trabalhado como prática social (letramento) em ambientes alfabetizadores que
favoreçam seu progresso.
Entretanto, a partir da pesquisa realizada, verificou-se que existe uma carência de propostas de
situações significativas de práticas de leitura e escrita, bem como da montagem e organização
de ambientes alfabetizadores. Ainda que, nos meios acadêmicos, os temas já estejam bastante
discutidos e analisados, a prática de sala de aula, muitas vezes não está em consonância com
a teoria, seja por questões de ordem pedagógica ou logística, uma vez que, nas escolas, estes
ambientes são utilizados concomitantemente por diferentes faixas etárias.
Assim um ambiente alfabetizador ideal para o primeiro ano, não será ideal para o nono, e vice-versa. Constatou-se que, ao se ofertarem atividades com a leitura e a escrita em que sejam
privilegiadas práticas significativas com a linguagem, as quais insiram o aluno na cultura escrita
num ambiente alfabetizador, haverá um reflexo positivo na maneira como o aluno alfabetizando
irá se constituir como leitor, autor e cidadão, quer no campo crítico, quer no campo estético.
Em outras palavras, a proposta de alfabetizar letrando em ambientes alfabetizadores configura
uma valorosa opção não somente para tornar os processos de alfabetização e letramento mais
rápidos, eficazes, lúdicos e significativos, mas, acima de tudo, alfabetizar a todos: os que estão
na idade certa e os que não o foram na época devida.
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O FEMINISMO NO BRASIL

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compreender de que forma o feminismo
surgiu, como se deu a atuação das mulheres em movimentos sociais reivindicatórios, lutando
pela igualdade nas relações de gênero, seja no âmbito profissional, na família ou na sociedade.
Procurar entender como as mulheres foram inseridas nas lutas feministas, quais motivações e
desafios que as levaram buscar lideranças. O método utilizado foi o de pesquisas bibliográficas, onde primeiro se busca entender o que é gênero, posteriormente como surgiu o feminismo e então tratamos do feminismo no Brasil desde o Brasil colônia até os dias de hoje. Foram
obtidas consideráveis informações que permitiram analisar os diferentes pontos de vista, biológico, psicanalítico e histórico e assim entender como surgiram às diferenças de gênero que
levaram ao feminismo. Em pesquisa, acreditamos que o surgimento do Movimento Feminista
foi essencial para a inclusão da mulher na sociedade brasileira. Verificamos então, que o maior
desafio do Movimento feminista é quebrar com o paradigma da sociedade patriarcal que foi
construída ao longo da história.

Palavras-chave: Feminismo; Brasil; Mulheres.
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INTRODUÇÃO

O

estudo pretende compreender o surgimento do Movimento feminista na sociedade brasileira
e suas formas de atuações, evidenciando as diferenças de gênero e o papel da mulher na
sociedade de antigamente e de hoje.
A subordinação da mulher, além de ser um fenômeno milenar e universal, constitui-se, também, na
primeira forma de opressão na história da humanidade. Em contraste, o surgimento de uma consciência crítica feminista acerca dessa opressão específica, assim como das lutas pela liberação da
mulher, são fenômenos relativamente recentes. Uma das questões levantada é a conscientização da
mulher quanto à sua situação de subordinação.
A subordinação da mulher não se manifesta da mesma forma, ou no mesmo grau de intensidade,
em sociedades, épocas ou classes sociais diferentes. E tampouco é vivenciada, ou percebida, da
mesma maneira ou grau de intensidade, mesmo por mulheres em condições histórico-sociais semelhantes. O feminismo preconiza a igualdade entre os sexos e a redefinição do papel da mulher na
sociedade e expressa a consciência crítica delas. As mulheres são oprimidas e exploradas e lhes é
negado o direito à sindicalização, o acesso à proteção das leis trabalhistas que garantiam o salário,
o limite da jornada de trabalho e as mesmas condições de trabalho dos homens, além do direito à
cidadania.
O rompimento com o isolamento doméstico resultante da participação social de um lado e, de outro, os ideais liberais de igualdade, levam as mulheres gradativamente à subversão. É a consciência
dessa situação de inferioridade a origem do movimento feminista, que surge em fins do século XVIII
e toma corpo no século XIX, na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos, como nas lutas
pelo sufrágio encabeçadas principalmente pelas feministas burguesas e as lutas pacifistas, levadas
pelas socialistas durante a I Guerra Mundial.
Passando também por momentos de quase completa desarticulação, como foi nas décadas de
quarenta, cinquenta e parte de sessenta, quando as sufragistas, após conquistarem o direito de voto,
retornam a casa e as socialistas, envolvidas nas questões mais ligadas diretamente aos PC’s, à guerra fria, etc. Apesar de fortemente influenciado pelo movimento negro, pelo movimento hippie e por
todos os movimentos de contestação social, o feminismo que ressurge neste momento, traz algo de
novo ao romper com as velhas práticas machistas também presentes no próprio cotidiano desses
movimentos.
Trata-se, hoje, de um movimento que questiona o papel da mulher na família, no trabalho e na sociedade, luta por uma transformação nas relações humanas e pela extinção das relações baseadas
na discriminação social. Nestes termos, consiste em um movimento que, a partir do questionamento
tanto das relações sociais da produção material, quanto das relações afetivas e sexuais entre os
seres humanos, propõe-se a lutar por mudanças históricas. Buscando uma transformação mais profunda na sociedade, o feminismo tem que travar uma luta ideológica contra os valores patriarcais representados diretamente pelos pais, pelos maridos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, etc.
Para as mulheres, esse feminismo significa também um processo de reeducação, ruptura com uma
história de submissão e descobrimento das próprias potencialidades. As relações não são naturais,
ou biologicamente determinadas.
São construídas socialmente e, portanto, são historicamente determinadas. A ideologia dominante,
capitalista, patriarcal, nos quer fazer crer que a feminilidade é algo natural, determinado pela biologia dos sexos. Que as relações familiares são naturais. Essa mudança trouxe consigo, também, um
grande enriquecimento da percepção do homem em sua totalidade, independente do sexo, classes
social e definições culturais.
Através de uma pesquisa teórica sobre o feminismo, este trabalho pretende contemplar uma experiência de aprendizado ativo. O problema de pesquisa do presente trabalho é definido pelas questões
abaixo:
• Como surgiram as diferenças de gênero?
• Como surgiram os Movimentos feministas?
• Quais foram os desafios enfrentados pelas mulheres?
• Como ocorreu o feminismo no Brasil?
645
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CONCEITUANDO GÊNERO E DIREITOS tidades por meio dos sexos e das delimitações
e demarcações de territórios sociais sexuais.
DAS MULHERES
Gênero, Gram. Categoria que indica por meio
de desinência uma divisão dos nomes baseada em critérios tais como sexo e associações
psicológicas. Há gêneros masculino, feminino
e neutro (FERREIRA, 1975).

Nesse sentido, o estudo de gênero não se restringe ao estudo das mulheres, mas problematizar as questões relacionadas às mulheres necessariamente irá levar ao desbravamento dos
estudos de gênero.

SURGIMENTO DAS DIFERENÇAS
DE GÊNERO E PONTO DE VISTA
BIOLÓGICO

Gênero e sexo são termos constantemente
e equivocadamente utilizados como sinônimos.
Quando se fala em gênero costuma-se explicar
Segundo Beauvoir (1960) é uma matriz e
que gênero se refere à socialização e está vinculado a fatores culturais, enquanto sexo refe- um ovário: é uma fêmea, e esta palavra basta
para defini-la.E o que representa uma fêmea
re-se a fatores biológicos (TELES, 2003).
no mundo animal? Machos e fêmeas são dois
Segundo Perlin (2006) sexo se refere à con- tipos de indivíduos que, no interior de uma esfiguração anatomofisiológica das pessoas e pécie, se diferenciam em vista da reprodução.
gênero refere-se à construção sócio-histórica
A divisão em sexos é tomada, de início, como
desenvolvida a partir do sexo com o qual a
um dado. Sto. Tomás declara que a mulher é
pessoa nasce.
um ser ocasional. Hegel declara a seguir que,
Outras ainda enfatizam a importância do es- para que o processo de aproximação se efetue,
tudo da construção da identidade sexual sub- é preciso primeiramente que haja diferenciação
jetiva, além do sexo biológico. Gênero, como dos dois sexos. Aristóteles imagina que o feto
ferramenta teórica para estudo dos sistemas é produzido pelo encontro do esperma com
de relações sociais ou sexuais, não havia se o mênstruo; nessa simbiose a mulher fornece
consolidado no cenário acadêmico-científico apenas uma matéria passiva, sendo o princípio
masculino, força, atividade, movimento e vida.
(SCOTT, 1995).
A teoria aristotélica perpetuou-se através de
A forma como essas características são re- toda a Idade Média e até a época moderna.
presentadas ou valorizadas dentro de diferenA mulher limitava-se, pois nessas hipóteses,
tes sociedades interferindo em seus processos
a nutrir um princípio vivo ativo e já perfeitamende construção.
te constituído. E mesmo depois que se recoO conceito de gênero adentra o repertório nheceu o óvulo como um princípio ativo, os
de discussões teóricas enfatizando a constru- homens tentaram ainda por sua inércia à agilição social e histórica dos sexos, questionando dade do espermatozóide.
o modo como as características sexuais são
Ainda segundo Beauvoir (1960) não é a fisiotrazidas para a prática social e histórica dos
sexos, problematizando e analisando o modo logia que pode criar valores. A sujeição da mue de que forma são incorporadas ao processo lher à espécie, os limites de suas capacidades
individuais são fatos de uma extrema importânde desenvolvimento cultural (LOURO, 1997).
cia; o corpo da mulher é um dos elementos esProblematizar gênero extrapola a discussão senciais da situação que ela ocupa no mundo.
sobre as mulheres, mas foi o movimento feminista, em sua forma mais ampla, o responsável
por marcar o fenômeno da construção de iden646
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PONTO DE VISTA PSICANALÍTICO

PONTO DE VISTA DO MATERIALISMO
HISTÓRICO

A Psicanálise considera que nenhum fator intervém na vida psíquica sem ter revestido um
A teoria do materialismo histórico pôs em evisentido humano. Não é a natureza que define a dência muitas verdades importantes. A humamulher. Ela se define retomando a natureza em nidade não é uma espécie animal e sim uma
sua atividade.
realidade histórica. Ela reflete uma situação. No
tempo de enfrentar animais selvagens, a fraqueSegundo Beauvoir (1960) não é o corpo-ob- za física da mulher constituía uma inferioridade
jeto descrito pelos cientistas que existe con- flagrante. Quanto às servidões da maternidade,
cretamente e sim o corpo vivido pelo sujeito. elas assumem, segundo os costumes, uma imA mulher é uma fêmea na medida em que se portância muito variável (BEAUVOIR, 1960).
sente fêmea. De acordo com Freud a sexualidade da mulher é tão evoluída quanto a do hoNa idade da pedra havia uma divisão primimem. Todas as crianças atravessam uma fase tiva do trabalho, os dois sexos já constituem
oral que as fixa ao seio materno, em seguida até certo ponto, duas classes, entre elas ainda
uma fase anal e atingem finalmente a fase ge- há igualdade. Enquanto o homem caça e pesnital, a que se diferenciam. Há somente uma ca, a mulher permanece no lar, mas as tarefas
etapa genital para o homem enquanto há duas domésticas comportam um trabalho produtivo,
para a mulher. A menina identifica-se com o pai como fabricação dos vasilhames, tecelagem,
e por volta dos cinco anos descobre a diferen- jardinagem e com isso elas desempenham um
ça anatômica dos sexos e reage à ausência do papel importante na vida econômica. Com a
pênis por um complexo de castração. Ela pode descoberta do cobre, do estanho, do bronze,
ser tentada a reagir ao complexo de castração do ferro, com o aparecimento da charrua, a
recusando sua feminilidade e voltar-se a homo- agricultura estende seus domínios. Um trabasexualidade.
lho intensivo é exigido (BEAUVOIR, 1960).
Adler se separou de Freud quando disse que
não era a ausência do pênis que provocava o
complexo, mas sim um conjunto de situações
como o lugar que o pai ocupa na família, a
preponderância universal dos machos, a educação. Entre os psicanalistas o homem é definido com ser humano e a mulher como fêmea.
A mulher definiu-se como um ser humano em
busca de valores no seio de um mundo de valores, mundo cuja estrutura econômica e social
é indispensável conhecer.

O homem recorre então a outros homens. A
propriedade privada aparece. Senhor dos escravos e das terras, o homem torna-se também
proprietário das mulheres. Nisso consiste a
grande derrota histórica do sexo feminino. Surge então o aparecimento da família patriarcal
baseada na propriedade privada. Nessa família
a mulher é oprimida. A opressão social que
sofre é conseqüência de uma opressão econômica. O destino da mulher e o do socialismo
estão intimamente ligados (BEAUVOIR, 1960).
Quando duas categorias humanas se acham
em presença, cada uma delas quer impor à
outra sua soberania. Se uma das duas é privilegiada, ela domina a outra e tudo faz para
mantê-la na opressão. Compreende-se, pois
que o homem tenha tido vontade de dominar
a mulher. Segundo Beauvoir (1960) a maior
maldição que pesa sobre a mulher é estar excluída das expedições guerreiras. Não é dando
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a vida, é arriscando-a que o homem se ergueComo a mulher é de sua propriedade, é natural
que o homem possa ter tantas mulheres.
acima do animal, eis porque na humanidade,
a superioridade é outorgada não ao sexo que Somente razões de ordem econômica limitam
a poligamia. Em compensação, a mulher é adsengendra e sim ao que mata.
trita a uma castidade rigorosa. Para os muçulDe acordo com Beauvoir (1960) a chave de manos, os homens são superiores as mulheres
por causa das qualidades que Deus lhes deu e
todo o mistério está aqui:
também porque dão dotes a elas. As muçulmanas, de véu e encerrada em casa, é ainda hoje
No nível da biologia é somente criando-se inna maior parte das camadas da sociedade
teiramente de novo que uma espécie se man- uma espécie de escrava (BEAUVOIR, 1960).
tém; mas essa criação não passa de uma repetição da mesma Vida sob formas diferentes.
Os judeus tinham mais ou menos os mesÉ transcendendo a Vida pela existência que mos costumes que os árabes. Os patriarcas
o homem assegura a repetição da Vida: com são polígamos e podem repudiar suas mulheessa superação, ele cria valores que negam res de acordo com os próprios caprichos. Exiqualquer valor à repetição simples. No animal, ge-se que as esposas sejam entregues virgens
a gratuidade, a variedade das atividades do aos seus esposos. No caso de adultério ela é
macho permanece vã porque nenhum projeto lapidada.Na Babilônia, as leis de Hamurábi reo habita; quando não serve a espécie, o que conheciam certos direitos à mulher. Ela recebe
faz não é nada; ao passo que, servindo a es- parte da herança paterna e quando se casa o
pécie, o macho humano molda a face do mun- pai lhe dá um dote. Na Pérsia, a poligamia é
do, cria instrumentos novos, inventa, forjar um comum. A mulher é adstrita a obediência absoluta ao marido que o pai lhe escolhe. A mulher
futuro. Pondo-se como soberano, ele encontra
é encarregada da educação dos filhos até a
a cumplicidade da própria mulher, porque ela
idade de sete anos, quando se trata de meé também uma existente, ela é habitada pela ninos e até o casamento quando se trata das
transcendência e seu projeto não está na repe- meninas (BEAUVOIR, 1960).
tição e sim na sua superação em vista de um
futuro diferente; ela acha no fundo de seu ser a
No Egito a condição da mulher se mostrou
confirmação das pretensões masculinas. Asso- mais favorecida. A unidade religiosa e social é
cia-se aos homens nas festas que celebram os constituída pelo casal. Ela tem os mesmos diêxitos e as vitórias dos machos. Sua desgraça reitos que os homens, a mesma força jurídica,
consiste em ter sido biologicamente votada a herda e possui bens. No Egito antigo o solo
repetir a Vida, quando a seus próprios olhos a pertencia ao rei e as castas superiores dos
Vida não apresenta em si suas razões de ser sacerdotes e dos guerreiros. Para os particue essas razões são mais importantes do que a lares, a propriedade territorial consiste apenas
no usufruto. A mulher casava-se livremente e
própria vida (BEAUVOIR, 1960).
se viúva podia tornar-se a casar-se. O homem
praticava a poligamia, mas como todos os fiPara o autor (1960), o homem não aceita parlhos eram legítimos, só tinha uma esposa vertilhar com a mulher nem os seus bens e nem
dadeira, as outras não passavam de escravas
os seus filhos. A mulher faz parte do patrimônio privadas. Mas, mesmo no tempo que gozaram
do homem, primeiramente do pai e em seguida de um estatuto privilegiado, único no mundo
do marido. O homem escraviza a mulher e os antigo, não foram as mulheres socialmente
filhos. Precisa de herdeiros, pois através deles iguais aos homens, pois o faraó era homem,
prolongará a vida terrestre. Aceitar a criança do os sacerdotes e os guerreiros eram homens,
sexo feminino era um ato de livre generosidade elas só interferiam na vida pública de um munpor parte do pai.
do secundário e na vida privada exigiam dela
uma fidelidade sem reciprocidade (BEAUVOIR,
1960).
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Em Atenas as mulheres eram encerradas em
seus apartamentos, adstritas a uma disciplina
severa e fiscalizada por magistrados especiais.
Em Esparta prevalecia um regime comunitário.
Era a única cidade que a mulher era tratada
quase em igualdade com o homem. O conflito
entre a família e o Estado que define a história
da mulher romana. Depois da morte de Tarquínio o direito patriarcal se afirma. A mulher será
estreitamente escravizada ao patrimônio, submetem-na à autoridade de um tutor. O primeiro
tutor da mulher é o pai, na falta deste, os ágnatos paternos preenchem a função. Quando a
mulher se casa, passa para a mão do esposo.

O QUE É FEMINISMO
Segundo estudos de Birman (2008), não
há uma definição exata, já que é um processo com raízes no passado, que se constrói no
cotidiano e que não sabemos onde irá chegar.
É um processo em transformação.O feminismo ressurge num momento histórico em que
outros movimentos de libertação denunciam a
existência de formas de opressão que não se
limitam ao econômico.
O movimento feminista não se organiza de
uma forma centralizada, e recusa uma disciplina única, imposta a todas as militantes. Caracteriza-se pela auto-organização das mulheres
em suas múltiplas frentes, assim como em grupos pequenos, onde se expressam as vivências próprias de cada mulher e onde se fortalece a solidariedade.

Para os germanos a mulher era de fato inteiramente impotente. Era escravizada, mas respeitada. A família era monógama, o adultério
severamente punido e o casamento respeitado.
Todos os códigos europeus foram redigidos de
acordo com o direito canônico, o direito romano e o germânico, todos desfavoráveis à muO feminismo não é apenas o movimento
lher. Todos os países conhecem a propriedade organizado, publicamente visível. Revela-se
privada e a família e submetem-se às exigên- também na esfera doméstica, no trabalho, em
cias dessas instituições (BEAUVOIR, 1960).
todas as esferas em que mulheres buscam recriar as relações interpessoais. Busca repensar
Em todos esses países uma das consequên- e recriar a identidade de sexo sob uma ótica
cias da escravidão da “mulher honesta” à fa- em que o indivíduo, seja homem ou mulher,
mília é a existência da prostituição. Relegadas não tenha que adaptar-se aos modelos hierarhipocritamente à margem da sociedade, as quizados e que as relações entre os sexos não
prostitutas desempenham um papel dos mais se traduzem em relações de poder nas diferenimportantes. O cristianismo despreza, mas tes dimensões, seja de trabalho, participação
aceita como um mal necessário. A organização política, família.
da sociedade tornava a prostituição necessária
devido a monogamia (BEAUVOIR, 1960, grifo
Na Grécia a mulher ocupava posição equido autor).
valente à do escravo. Em Atenas ser livre era
ser homem e não mulher. A mulher grega não
tinha acesso à educação. Em 195 a.C. mulheres protestavam contra a sua exclusão do uso
dos transportes públicos e da obrigatoriedade
de locomover-se à pé. Diante desse protesto,
assim se manifestou o senador Romano, Marco Pórcio Catão: “Os senhores sabem como
são as mulheres: façam-nas suas iguais, e imediatamente elas quererão subir às suas costas
para governá-los”.
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Ambroise Paré, médico e cientista ilustre do
século XVI, vê no organismo feminino a prova
de inferioridade da mulher e diz que o que o
homem tem externamente, a mulher tem internamente, tanto por sua natureza quanto por sua
imbecilidade que não pode expelir e pôr para
fora estas partes e acrescenta que os órgãos
sexuais femininos tornam as mulheres disformes e vergonhosas quando nuas. De acordo
com Birman (2008), os desafios do feminismo
na atualidade:

tentativa de “masculinizar” a mulher que almeja
alcançar carreiras que exigem esse modelo de
comportamento, não respeitando a sua condição feminina (BIRMAN, 2008).

Para o autor Birman (2008), a produção de
riquezas era de mão-de-obra africana. Os negros eram chamados de “pés e mãos dos senhores”. É sob o trabalho escravo que se constrói a nossa economia. A mulher escrava além
de trabalhar como tal, era objeto de prazer sexual do seu senhor, podendo até ser alugada a
Ainda sustentados por organizações feminis- outros senhores.
tas, faz parte de um conjunto de novos desafios a demanda da representatividade das muA mulher negra, em sua condição de escralheres na sociedade política, na sociedade civil va, transferiu diferentes valores, de um lado a
e no mercado de trabalho. Socialmente falan- força do trabalho e do outro trabalhando com
do, é evidente que as mulheres ainda não con- as tarefas domésticas servindo os colonizadoseguiram ultrapassar certos patamares. Há a res. Em ambos os casos, foi geradora da maisqueixa permanente no Brasil de que as mulhe- -valia nos setores econômicos mais importanres não têm a mesma representação no plano tes como minas, fazendas e plantações. Houve
das organizações políticas e, no mercado de mulheres negras que resistiram a participar da
trabalho, os mesmos salários que os homens. manutenção da escravatura, praticando aborHá sempre uma defasagem em relação ao sa- to e até matando seu filho recém-nascido imlário masculino, superior aos salários femini- pedindo assim que surgisse um novo escravo
nos mesmo que ambos exerçam as mesmas (BIRMAN, 2008).
funções. Então, ainda existe um certo caminho
a percorrer para que haja igualitarismo de gêFEMINISMO COMO MOVIMENTO
nero. Os preconceitos advindos da tradição
POLÍTICO
patriarcal estão muito incorporados no imaginário social, no psiquismo das pessoas. Essa
De acordo com Alves e Pitanguy (2003), no
“superioridade” que é atribuída ao homem em século XVII surge uma das primeiras vozes da
relação às mulheres aparece em termos tanto insurreição feminina, Ann Hutchinson. Muito
da representação política quanto dos salários religiosa, congregou uma comunidade que se
no mercado de trabalho. Apesar de existirem reunia para ouvir para ouvir suas pregações,
mudanças favoráveis no mercado de trabalho afirmando que as mulheres e os homens foram
em relação ao universo feminino, muitas des- criados iguais por Deus, contrariando assim
vantagens ainda pesam para que as mulheres os calvinistas.Na França, a mulher participava
continuam enfrentando grandes dificuldades ativamente ao lado do homem do processo renão só para entrarem, mas também para per- volucionário. É nesse momento histórico que o
manecerem em cargos antes dominados pelo feminismo adquire características de uma práuniverso masculino. Dentre essas desvanta- tica de ação política organizada. Reivindicando
gens, encontram-se pressões das organiza- seus direitos de cidadania frente aos obstácuções contratantes que fazem cobranças para los que os contrariam.
as mulheres não terem filhos ou não se casam;
muitas não oportunizam promoções dentro da
As mulheres revolucionárias francesas diriempresa pelo mesmo motivo. Ou seja, o que gem-se à Assembléia, peticionando a revogaacaba acontecendo em vários casos é uma ção de institutos legais que submetem o sexo
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feminino ao domínio masculino. No século XIX,
a consolidação do sistema capitalista trouxe
consequências profundas tanto para o processo produtivo quanto para a organização do
trabalho e para a mão-de-obra feminina principalmente, já que o desenvolvimento tecnológico e a introdução de máquinas transferiu para
as fábricas o trabalho que antes era executado em domicílio. Então, as mulheres passam
a enfrentar cargas horárias de até 18 horas e
sofrem ainda com as diferenças salariais.Ainda no mesmo século, estruturam-se as bases
da teoria socialistas que se apoiaram em movimentos reivindicatórios e revolucionários.

A luta pelo voto feminino no Brasil não teve
as características de movimentos de massa.
Iniciou-se bem mais tarde, em 1910, quando a
professora Deolinda Daltro, funda no Rio de Janeiro, o Partido Republicano Feminino, com o
objetivo de ressuscitar no Congresso Nacional
o debate sobre o voto da mulher, que não havia
sido retomado desde a Assembléia Constituinte de 1981.

As principais táticas utilizadas foram a do
lobbying, pressão sobre os membros do congresso e a divulgação de suas atividades pela
Imprensa para a mobilização da opinião pública. Em 1927 sob a influência do Presidente do
Segundo Alves e Pitanguy (2003) a partir da Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, este
análise das relações de produção do sistema estado inclui em sua Constituição um artigo
permitindo o voto da mulher. A partir daí intencapitalista entende-se a condição da mulher
sifica-se a mobilização das mulheres.
como parte das classes e nesse sentido destaca-se a contribuição de Engels e Bebel.
O direito do voto foi sendo alcançado nos estados. Em 1932, Getúlio Vargas promulga por
Engels baseia-se em estudos das relações
decreto o direito de sufrágio às mulheres. Entre
familiares em sociedades primitivas e conclui
1930 e 1940 as reivindicações das mulheres
que a base da inferiorização da mulher encon- haviam sido atendidas. Elas podiam votar e ser
tra-se no surgimento da propriedade privada. votadas, ingressar em instituições de ensino,
Desta forma, o casamento e a sujeição da mu- participar do mercado de trabalho. Essas conlher surgiram como garantia para a transmis- quistas eram o reconhecimento de cidadania
são da propriedade através da herança. Bebel tanto política como socialmente.
equipara a sujeição da mulher à da classe operária no sistema capitalista.
Nessas décadas há uma preparação para
O sufrágio universal foi uma das principais
conquistas dos homens da classe trabalhadora,
consolidada depois de muita luta, por reformas
legislativas que eliminaram o voto qualificado
por renda. Mas não incluía o sufrágio feminino.
Essa foi uma luta que abrangeu mulheres de
todas as classes. Uma luta que durou nos Estados Unidos e Inglaterra cerca de 7 décadas
e no Brasil, 40 anos, a contar da Constituição
de 1891. O movimento que abrangeu três gerações, adquiriu nos últimos anos da campanha
uma feição violenta, tendo as sufragistas sofrido inúmeras prisões. Somente em 1920 foi ratificada a Emenda Constitucional, concedendo
o voto às mulheres.

a eclosão de uma guerra e devido a necessidades econômicas cresce a participação das
mulheres na esfera do trabalho, já que nesse
momento torna-se necessário liberar a mão-de-obra masculina para as frentes de batalha.
Principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra. Com o final da guerra e o retorno da força
de trabalho masculina e a diferenciação de papéis por sexo, atribuindo à condição feminina o
espaço doméstico (ALVES; PITANGUY, 2003).
A partir da década de 60, o feminismo incorpora outras frentes de luta. Além das reivindicações voltadas para a desigualdade de direitos
políticos, trabalhistas e civis, questionam também as raízes culturais destas desigualdades.
Questionam a ideia de que homens e mulheres estariam predeterminados a cumprir papéis
opostos na sociedade.
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Segundo Alves e Pitanguy (2003) essa diferenciação de papéis, na verdade, mascara
uma hierarquia, que delega aos homens a posição de mando: ao homem, o mundo externo;
a mulher, por sua posição procriadora, o mundo interno.A luta contra a discriminação implica
na recriação de uma identidade própria, que
separe as hierarquias do forte e do fraco, do
ativo e do passivo.

lheres.Essa frente de luta tem-se concretizado
não só com publicações, mas também com
criação de clínicas de saúde e grupos de auto-ajuda.Na frente de ideologia, o movimento
feminista traz uma luta no sentido de denunciar
os conceitos de masculino e feminino na sua
oposição de superior e inferior.O que se procura diante das lutas é denunciar, desvendar e
transformar a construção social da imagem da
mulher (ALVES; PITANGUY, 2003).

SEXO E POLÍTICA
Alves e Pitanguy (2003) afirmam que na década de 70 a luta feminista ressurge como um
movimento de massa, em inegável força política com enorme potencial de transformação
social. Desenvolvem atividades permanentes
como grupos de trabalho, pesquisa, debate,
curso, publicações, participam de campanhas
que levam milhares de mulheres às ruas. Surgem várias frentes de luta, tais como, sexualidade e violência, saúde, ideologia e formação
profissional e mercado de trabalho.
Na frente de sexualidade e violência o movimento feminista denuncia a manipulação do
corpo da mulher e a violência a que é submetido, tanto na agressão física, como espancamento, estupro, assassinato, quanto quando a
faz de objeto de consumo. Reivindica a autodeterminação quanto ao exercício da sexualidade, da procriação e da contracepção.
O movimento feminista voltou-se para o campo da saúde propondo uma reapropriação do
conhecimento do corpo. Segundo Alves e Pitanguy (2003), o desconhecimento da mulher
sobre o seu corpo gera uma alienação, uma
perda da capacidade de controle sobre suas
funções, tais como a menstruação, a reprodução, as relações sexuais, o controle da natalidade, a menopausa, etc.
Nesse sentido, em 1971 foi realizado um trabalho por um Coletivo de Mulheres de Boston,
intitulado, Nossos Corpos, Nós Mesmas, em
linguagem simples e ilustrado traz informações
a respeito da anatomia e da fisiologia das mu-

Na frente de formação profissional e mercado de trabalho, verifica-se a desvalorização
das tarefas e uma diferenciação salarial entre
homens e mulheres, além dos obstáculos que
se contrapõem à sua ascensão profissional, resultando na ausência de mulheres em cargos
de chefia. Diante desse quadro os movimentos
feministas lutam por funções iguais, salários e
direitos iguais, igualdade de oportunidades no
acesso ao mercado de trabalho e ascensão
profissional. Reivindica-se também a divisão
com os homens dos encargos domésticos, a
criação de creches nos locais de moradia e trabalho e de serviços públicos que facilitem a realização de tarefas (ALVES; PITANGUY, 2003).
A partir da década de 60 multiplicaram-se os
grupos organizados, que congregam as atividades dos movimentos feministas em torno de
pontos comuns de ação. Tais grupos surgiram
primeiro nos Estados Unidos e em seguida na
Europa. Esses grupos se colocam de forma
autônoma frente aos partidos políticos.A atuação desses grupos conscientizou a importância da transformação da condição da mulher.
Algumas conquistas foram alcançadas, como
a legalização do aborto nos Estados Unidos e
vários países europeus, uma proporção mínima de mulheres em cargos públicos e Universidades dos Estados Unidos, a proliferação de
departamentos de ensino e pesquisa universitários para o estudo da condição da mulher
(ALVES; PITANGUY, 2003).
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O FEMINISMO NO BRASIL: A
CONDIÇÃO DA MULHER NO BRASIL
COLÔNIA
Segundo Teles (2003), a mulher indígena
que habitava o Brasil em 1500 possuía costumes muito diferenciados entre si. Haviam mulheres que eram escravas de seus esposos e
outras que até chefiavam grupos. Havia a monogamia e a poligamia. Com a chegada dos
jesuítas muito mudou e os homens eram para
o trabalho escravo e as mulheres como esposas, concubinas ou empregadas domésticas.
A mulher branca foi solicitada pelo governador geral, Padre Manuel da Nóbrega, ao rei de
Portugal para que assim cumprisse o solicitado
de povoar a terra. Mas mesmo assim faltavam
mulheres brancas no período colonial. O papel
que cabia à mulher da classe dominante era
o de esposa e mãe dos filhos legítimos do senhor. A mulher se casava ainda muito jovem e
o marido era escolhido pelo pai. Além das atividades do lar e do cuidado com as crianças,
a mulher também tinha tarefas como a de fiação, tecelagem rendas e bordados e o cuidado
com o pomar. Essas mulheres só ensinavam a
cozinhar, tecer e fazer renda. A leitura e escrita
era tarefa do homem. Para a mulher receber
alguma instrução tinha que entrar no convento. Segundo Teles (2003), consta que em São
Paulo, no século XVII, apenas duas mulheres
sabiam assinar o nome.
As mulheres negras executavam o mesmo
trabalho que os homens nas lavouras. As escravas além de trabalhar como as negras ainda
serviam de objeto de prazer sexual do seu senhor, podendo até ser alugada a outros senhores. Foram geradoras da mais-valia nos setores
econômicos mais importantes, como minas, fazendas e plantações. O machismo e a exploração econômica serviam ao sistema global de
dominação patriarcal e de classe. Os negros
sempre resistiram à escravidão e faziam fugas
organizadas criando quilombos (TELES, 2003).

DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO
BRASIL
Sabemos que em 8 de março de 1857 houve
uma greve operária em Nova York, na ocasião
os policiais atearam fogo à fábrica para reprimir
aquelas mulheres que insistiam na greve, quando então morreram 129 operárias queimadas.
Elas reivindicavam a redução da jornada de
trabalho e direito a Licença Maternidade. Então, no II Congresso de Mulheres Socialistas,
realizado em Copenhague, a comunista alemã,
Clara Zetkin, propõe que se consagre o dia 8
de março como o Dia Internacional da Mulher,
numa homenagem àquelas operárias.
Em 1976 ocorre a primeira comemoração pública desta data. No auditório do MASP reuniram-se por volta de 300 pessoas, na oportunidade foram levantadas algumas reivindicações
da mulher, mas a anistia teve maior repercussão.Em 1977 dobrar esse número em defesa
dos direitos da mulher.
As questões sugeridas começaram a ser levantadas em outras ocasiões e ganharam força
e o governo anunciou a abolição da proibição
do trabalho noturno para as mulheres, foi implantado também o Programa de Prevenção à
Gravidez de Alto Risco e as feministas protestaram, já que viam uma farsa, onde na verdade o
governo queria o controle de natalidade.
O divórcio transformou-se em Lei. No mercado de trabalho cresceu o número de mulheres
de 40 milhões de trabalhadores, 12 milhões
eram mulheres. Em 1979, em São Paulo, surgiu o primeiro movimento de luta por creches e
com essa luta foi criada a primeira rede municipal de creches.
No dia 21 e 28 de janeiro de 1978 ocorreu o
I Congresso da Mulher Metalúrgica de São Bernardo do Campo. Participaram 300 mulheres,
mas na mesa só haviam homens como Lula e
Almir Pazzianotto. O congresso sofreu bastante
repressão por parte dos patrões, na ocasião
várias mulheres foram demitidas.
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Segundo Teles (2003), corajosa, ativa, a trabalhadora dá seus primeiros passos para romper as barreiras que impedem sua participação
• Salário igual para trabalho igual;
• Acesso a cursos profissionalizantes e a efetiva nos sindicatos. Muitas grevistas foram
cargos de chefia sem discriminação por demitidas.
sexo;
Ainda de acordo com a autora, Lula, presi• Iguais oportunidades de trabalho;
dente do Sindicato dos Metalúrgicos, na épo• Contra o trabalho noturno;
ca, ainda afirmava que, “quanto a esse negócio
• Contra o abuso de autoridade pela chede equiparação da mulher ao homem, no caso
fia, consequência de maior submissão da do trabalhador, eu acho que o homem é que
mulher;
tem que brigar para se equiparar à mulher. Por• Contra o controle de tempo para ir ao ba- que a lei protege muito mais a mulher que o
nheiro;
homem”. Esses encontros e congressos reper• Pela criação de equipamentos públicos cutiram de maneira significativa no movimento
que permitissem a redução da dupla jor- sindical. Diversos sindicatos passaram a ter ennada de trabalho;
contros de mulheres.
• Por creches e berçários nas fábricas;
• Por restaurantes coletivos;
A Central Única dos Trabalhadores (CUT)
• Pelo direito de amamentação durante o criou em 1986, durante a realização do seu II
período de trabalho;
Congresso, a Comissão da Questão da Mulher
• Pela estabilidade e segurança para a mu- Trabalhadora. A Central Geral dos Trabalhadores (CGT) criou no mesmo ano, em janeilher casada e gestante;
ro, quando realizou o I Congresso Nacional da
• Por melhor assistência médica
• Por uma maior participação política e sin- Mulher Trabalhadora, o Departamento Nacional
para assuntos da mulher.
dical;
• Pela criação do departamento feminino
O primeiro congresso, realizado em 1979, foi
nos sindicatos.
o melhor de todos e o que causou maior imEm função desse movimento, em 1978, eclo- pacto. Foi o melhor porque havia cooperação e
diram as greves operárias, centradas na região muito entusiasmo entre as mulheres. A opinião
do ABC, com participação de cerca de 200 mil pública ficou impressionada com a existência
feminista também no Brasil (TELES, 2003).
trabalhadores. Sem reivindicações femininas, a
Esse foi o ano da anistia, da volta de muitas
não ser salário igual para trabalho igual. Nesse
exiladas, entre as quais, algumas se tornaram
mesmo ano em São Paulo, 7 mil trabalhadores
feministas.
da Philco entraram em greve. A maioria era de
mulheres.
Em 1980, foi organizado o II Congresso da

REIVINDICAÇÕES:

De acordo com Teles (2003), a maioria era
de mulheres. Elas cruzaram os braços diante
das máquinas. No pátio faziam tricô enquanto
tomavam sol, aguardando a resposta dos patrões. As operárias mães reclamavam que não
podiam faltar quando seus filhos adoeciam e
a empresa não tinha creche para seus filhos,
mas a grande reivindicação era o aumento do
salário. Em agosto de 1978 ocorreu o I Congresso da Mulher Metalúrgica promovido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo.

Mulher Paulista e o movimento de mulheres
se ampliava. A disputa da hegemonia do movimento pelas diversas forças políticas presentes, os partidos políticos legais (PMDB e PT) e
os clandestinos (PCdoB, PCB e MR-8), gerou
os conflitos. Mas com esse congresso a questão feminina atingiu os partidos políticos. A luta
ideológica aprofundou-se dentro do próprio
movimento feminino.
As feministas propunham autonomia para
que as mulheres pudessem expressar sua luta,
seus desejos e sentimentos. Havia sempre uma
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polêmica: “Até onde submeter à autonomia das
mulheres aos limites impostos pelos partidos?
Os dirigentes não permitiam que suas militantes
discutem questões como sexualidade, aborto e
o direito da mulher decidir sobre o seu próprio
corpo (TELES, 2003, p.127, grifo do autor).
A autora afirma que até hoje tem sido muito
difícil para os partidos políticos de esquerda
absorver a ideia de incluir como uma de suas
prioridades a política de defesa das mulheres
e seus direitos.
Violência
Em 1980 o Movimento Feminista Brasileiro
começou a colocar em destaque a questão
da violência contra a mulher. Casos de violência doméstica vieram à tona. Os estupros
que eram vistos pelos juízes como provocação
da mulher, também foram tratados. E em 6 de
agosto de 1985, o governador Montoro criou,
por decreto, a Delegacia Policial de Defesa da
Mulher que foi estruturado com um corpo interno e externo de busca e captura. Após um ano
de funcionamento passou a dar assistência 24
horas. Teles (2003) cita dois fatos extremamente importantes para que essa causa ganhasse
credibilidade:

de violência”. Portanto, a denúncia daquela
mulher da classe média foi um fato histórico
na luta contra a violência. No Brasil, fazia-se
crer que somente os homens negros e pobres
espancam as mulheres, devido ao alcoolismo
ou à extrema pobreza. O segundo fato se deu
quando o milionário Doca Street matou sua
companheira, Ângela Diniz, em Cabo Frio, litoral do estado do Rio de Janeiro. As feministas
cariocas foram às ruas para exigir a punição do
assassino. As feministas tanto batalharam que
a Justiça condenou Doca Street, o que sem
dúvida, representou um novo passo nessa luta
contra a violência. O Poder Judiciário, graças à
pressão dos grupos de mulheres e à atuação
de alguns advogados esclarecidos, passou a
dar novo tratamento à questão (TELES, 2003).

O Conselho Estadual da Condição Feminina
de São Paulo, de 2038 boletins de ocorrência
emitidos indicam que 71,3% dos casos atendidos foram ocorridos em âmbito doméstico.
A Constituição Federal passa a reconhecer a
violência doméstica e a necessidade de o Estado criar mecanismos para coibi-la.No dia 6 de
agosto de 1985, o governador Montoro criou,
por decreto, a Delegacia Policial de Defesa da
Mulher, que foi estruturada com um corpo de
funcionárias, incluindo equipe interna e exterO primeiro ocorreu em São Paulo, quando na, de busca e captura.
uma mulher de classe média alta, casada com
um professor universitário, branco, bastante
Já com quase um ano de funcionamento
considerado nos meios intelectuais, foi por ele passou a dar atendimento diário de 24 horas,
espancada. Num momento em que não se fa- como as demais delegacias. Em São Paulo, allava em violência doméstica, essa mulher foi guns serviços de atendimento à mulher vítima
à luta. Numa carta carregada de emoção, de- de violência foram criados durante o governo
nunciou o crime praticado contra ela, ainda municipal da prefeita Luíza Erundina: Casa Eliamais doloroso porque era cometido pelo ho- ne de Grammont (assassinada pelo ex-marido),
mem amado. A mulher brasileira até então se é um centro de atendimento social e psicológimantinha calada frente à violência doméstica. co; Casa-abrigo Helenira Rezende de S. NazaCapaz de denunciar corajosamente as torturas reth (guerrilheira assassinada pelos militantes
e assassinatos cometidos pela polícia, omitia durante a ditadura), serve para abrigar mulhea violência praticada contra ela própria pelo res com risco iminente de serem assassinadas
seu marido ou companheiro. As feministas por companheiros ou maridos; Aborto legal,
denunciavam a violência doméstica e sexual, para casos de gravidez resultante de estupro,
sem contudo mostrar casos concretos, como No Hospital Municipal do Jabaquara; Programa
uma mulher assassinada pelo companheiro de Atendimento médico e psicológico às vítiou uma mulher visivelmente espancada, o que mas de violência sexual, implantado em cinco
fazia com que jornalistas e lideranças de es- postos municipais de saúde (TELES, 2003).
querda alegam que elas apenas copiavam as
européias, porque “lá, sim, é que tem esse tipo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao início do presente trabalho, o problema de pesquisa tinha as seguintes perguntas: Como
surgiram as diferenças de gênero? Como surgiram os Movimentos feministas? Quais foram os
desafios enfrentados pelas mulheres? Como ocorreu o feminismo no Brasil?
Ao realizar as pesquisas, tivemos muitas certezas e verificamos que a condição da mulher
brasileira não foge à regra universal de opressão. Ao longo dos anos as mulheres, cada uma
com sua especificidade, foram exploradas pelos seus maridos e pela sociedade. Serviram ao
pai, irmãos, maridos e foram manipuladas pela igreja. Os homens sempre foram o centro das
decisões. As mulheres sempre estiveram na condição de excluída, escrava ou serva.
No final do século XIX, apareceram as primeiras ideias feministas, abolicionistas e republicanas. Surgiram as primeiras manifestações das mulheres trabalhadoras. O avanço dos movimentos na Europa refletiram no Brasil. O mesmo ocorreu com o movimento que lutava pelo direito ao
voto. Essa luta foi a principal bandeira feminista do Brasil no início desse século.
Foram também as mulheres que articularam os primeiros passos para a anistia aos presos e
perseguidos políticos. Foi mais uma iniciativa feminina de criar espaços de denúncia da violação
dos direitos humanos no Brasil.
A prática autônoma das mulheres resultou na denúncia da violência doméstica e sexual, que
foi por muito tempo ocultada ou estigmatizada como problema social decorrente da vulnerabilidade social, alcoolismo ou por características de raças que eram julgadas como inferiores. E
graças às denúncias, constatou-se que não eram esses os motivos de tal violência. O impacto
foi tão grande que o Estado se viu obrigado a criar as Delegacias de Defesa da Mulher.
Atualmente, o movimento e as ideias feministas estão espalhados por todo o país. Multiplicaram e ocuparam diversos espaços, seja no bairro, no sindicato, nas universidades, nos partidos
políticos, nos organismos governamentais e até mesmo no parlamento. Por fim, definimos o feminismo como um movimento que veio ganhando força a cada ano, a cada luta e que foi capaz de
mudar e transformar ideias e práticas de uma sociedade patriarcal. A mentalidade da sociedade
vem sendo modificada e a mulher vem ganhando espaço e autonomia, mas é certo que ainda
há muitas batalhas a serem vencidas e muito espaço a ser conquistado.
Aqui se conclui o trabalho, deixo à disposição para consulta e para quem tiver interesse em
dar continuidade a essa pesquisa que começou e não deve terminar, pois é importante ressaltar
que apesar de muitas certezas, ainda restam muitas dúvidas, pois a complexidade da luta das
mulheres e alguns pontos ainda em pautas de reivindicações não devem cair no nosso esquecimento, enquanto cidadãs e cidadãos.
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LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a prática pedagógica de alguns professores da
educação Infantil, de escola pública da cidade de São Paulo, que utilizam jogos no cotidiano
das aulas. Com estudo bibliográfico sobre a importância deste recurso pedagógico, acredita-se que os jogos promovem a construção de conhecimento, a interação social e é ótimo como
mediador para o processo ensino aprendizagem. Com base em uma pesquisa feita com vinte
professores de escolas públicas e a base teórica, pode-se explorar os jogos como material rico
que oportuniza o aprendizado dos alunos, além de analisar o porquê de alguns professores
não utilizarem a ludicidade na prática, já que as crianças trazem intrínseco em si o ato de brincar. Variados autores debatem a respeito da temática abordada e a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, a partir da aplicação de questionários constituídos de perguntas objetivas
e subjetivas para os educadores da educação infantil, salientando as atividades lúdicas desenvolvidas na instituição. Após a análise dos dados, concluiu-se que o lúdico, além de favorecer
a aprendizagem no processo de ensino e aprendizagem, tem contribuído para a socialização, o
aprendizado de regras e a construção do conhecimento, constituindo-se em uma ferramenta
pedagógica importante para o processo de desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Prática pedagógica; Pesquisa.
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INTRODUÇÃO

V

ygotsky (2007) afirma que é por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras que as crianças
vivenciam os fatos e desenvolvem a cognição de forma prazerosa em interações sociais com
outras crianças e adultos. A imaginação surge no mundo delas partindo da ação que queiram
realizar, assim a essência do brinquedo é a formação de significados entre o mundo imaginário e o real.
Piaget (1998) diz também que a cada momento da vida das crianças o brincar tem significados diferentes e especiais, possibilitando avanços afetivos e cognitivos por meio da interação social. Cada criança tem uma interpretação da outra, pois engloba no brincar a realidade em que está inserida. Assim, o brinquedo surge na vida da criança como símbolo
usado para representar emoções e sentimentos. Ambas teorias são interacionistas, ou seja, a
aprendizagem e o desenvolvimento se dão por meio de interação com o meio sociocultural.
Então, este artigo tem como objetivo geral analisar a importância do lúdico nas ações
pedagógicas de professores de Educação Infantil, como objetivo específico visa refletir sobre como estes jogos desenvolvem ou não as capacidades dos alunos. Refletir sobre a própria prática pedagógica é fundamental para que os professores estejam
familiarizados com o modo que os alunos aprendem e no que se refere à ludicidade, percebeu-se que alguns profissionais acham que é apenas uma forma de passatempo.
A metodologia abarcou pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com vinte professores de uma escola pública da prefeitura de São Paulo. O questionário utilizado trouxe 10 questões objetivas e dissertativas que tiveram o objetivo de refletir sobre a percepção do lúdico como ferramenta útil para o desenvolvimento da criança.
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Piaget (1975, p. 25) dedicou uma parte de
sua obra analisando tipos de jogos realizados
De acordo com o dicionário Houaiss (2001), pelas crianças, resultando na seguinte classifilúdico é um adjetivo masculino com origem no cação:
latim ludos que remete para jogos e divertimen•jogo de exercício: ação do jogo construída
to. Uma atividade lúdica é uma atividade de
entretenimento, que dá prazer e diverte as pes- de acordo com as possibilidades do ato corsoas envolvidas. O conceito de atividades lúdi- poral. Única forma de jogo possível para criancas está relacionado com o ludismo, ou seja, ças do período sensório-motor, por ainda não
atividade relacionadas com jogos e com o ato terem estruturadas as representações mentais
de brincar.
que caracterizam o pensamento. A única finalidade do jogo é o próprio prazer do funcionaNomes como jogos, brincadeiras, brinque- mento e da prática do jogo;
dos ou atividades lúdicas têm definições muito
parecidas. Brotto (2001, p.12) afirma que não
•jogo simbólico: transcende os limites funcioexista uma teoria completa sobre os jogos, nais do anterior, abrindo espaço para a resolunem ideias aceitas universalmente, ele apre- ção de conflitos e realização de desejos. Nesta
senta uma síntese dos principais campos cultu- tipologia de jogo, a fantasia se faz presente, o
rais e científicos onde os jogos são utilizados. mundo do faz de conta, podendo-se realizar
Huizinga (1990, p. 16) apresenta algumas ca- aquilo que não é ou não foi possível na realidaracterísticas consideradas essenciais do jogo: de, especialmente realizado por crianças que
se encontram no período pré-operatório;
Uma atividade livre, conscientemente tomada
como ‘não – séria’, e exterior à vida habitual,
• jogo de regras: é caracterizado como a formas ao mesmo tempo capaz de absorver o jo- ma mais completa e avançada do jogo, com
gador de maneira intensa e total. É uma atividacaracterísticas de socialização entre os partide desligada de todo e qualquer interesse macipantes, devido à construção das regras em
terial, com a qual não se pode obter qualquer
conjunto, na qual sua violação constitui-se em
lucro, praticada dentro de limites espaciais e
falta. Neste tipo de jogo acentua-se a necessitemporais próprios, segundo uma certa ordem
dade do entendimento mútuo e da cooperação
e certas regras (HUIZINGA, 1990, p. 16).
no sentido de jogar com o outro. Este tipo de
jogo é mais característico das crianças que se
Caillois (1990) segue uma linha de pensamento próxima a de Huizinga (1990, p. 17), de- encontram na fase das operações concretas;

O QUE É LÚDICO?

finindo o jogo com seis características:

•jogos de construção: caracterizado como
a transição entre os jogos simbólicos e os de
regras, apresentando uma transformação interna na noção da representação, do símbolo. Os
jogos de construção são marcados como uma
passagem do mundo simbólico para o mundo
e a realidade concreta. O contato com os objetos nas construções faz as crianças terem uma
maior distinção da realidade, saindo do mundo
da fantasia.

1. Atividade livre: não apresenta um caráter
de obrigatoriedade, possuindo um simples prazer funcional; 2. Delimitada: desenvolve-se com
tempo e espaço pré-estabelecidos; 3. Incerta:
não possui previsão de resultados, e também
possibilita chances de invenções e criações;
4. Improdutiva: por não manter vínculos com
a sociedade de consumo, sem gerar bens e
nem riqueza; 5. Regulamentada: algumas regras são pré-estabelecidas, regras próprias,
Segundo Bruhns (1999), alguns critérios
contextualmente delimitadas; 6. Fictícia: manifestada num meio de irrealidade em relação à e especificidades podem ser destacados no
jogo, tais como: o interesse dos participantes;
vida, como espécie de simulação.
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a seriedade com que os mesmos jogam; o prazer da realização; a desorganização, devido às
trocas de lugares, agitação e empolgação; a
espontaneidade; e a “libertação dos conflitos”,
pela possibilidade de supressão e solução dos
conflitos.
Independentemente da forma do jogo, tipo
ou classificação que receba, devido as características essenciais, ele pode ser, conforme
Rangel-Betti (2001), reproduzido, transformado
ou criado, de forma que possa ser adequado e
contextualizado conforme as necessidades do
professor, dos alunos e da aula em questão.

cola e a cultura global (transmitida pela mídia).
Todo esse “caldo” reflete-se nas brincadeiras,
em que as crianças mesclam esse riquíssimo
universo lúdico (FRIEDMANN (2012, p. 17).
Os jogos e as brincadeiras infantis servem
de instrumento que facilitam o processo de ensino-aprendizagem da criança, além de incentivar a imaginação que expressa os medos e
ansiedades. Segundo Kishimoto os jogos são
o resultado de um sistema linguístico dentro de
um contexto social, com regras e objetivo. Assim eles assumem determinado papel em determinada sociedade sempre de acordo com a
época e os costumes.

O LÚDICO NA INFÂNCIA
Piaget (1998) afirma que para a criança, o
brincar é uma forma que a mesma utiliza para
lidar com os pensamentos e emoções que a
afligem no dia a dia. “Conquanto seja fácil perceber que as crianças brincam por prazer, é
muito mais difícil para as pessoas verem que
as crianças brincam para dominar angústias,
controlar ideias ou impulsos que conduzem
à angústia se não forem dominados (PIAGET,
1998, p.81).
Desde que o mundo surgiu, as crianças brincam para adquirir certa autonomia, pois é o
exercício mais completo de todos, agrega tanto
valores quanto virtudes da vida desta criança.
É por meio do brincar que ela amplia os conhecimentos sobre si, sobre o mundo em que vive,
exercitando as próprias habilidades de raciocínio, linguagem, criatividade, autoconfiança e
autoestima. As brincadeiras foram modificadas
ao longo do tempo, em variados contextos sociais e países, a única coisa que não muda é o
prazer de brincar. Ao crescer a criança incorpora a influência da cultura, da família, da escola
e etc. Friedmann (2012) diz:

Em qualquer jogo aparece regras que identificam estruturas sequenciais. Kishimoto afirma
que: “Se o arco e flecha hoje aparecem como
brinquedos, em certas culturas indígenas representavam instrumentos para a arte da caça
e da pesca. Em tempos passados, o jogo era
visto como inútil como coisa não séria. Já nos
tempos do Romantismo, o jogo aparece como
algo sério e destinado a educar a criança”
KISHIMOTO (2010, p. 19).
Ele ainda defende que o brinquedo representa o mundo da criança, onde ela desenvolve o
que vive no próprio cotidiano, já os jogos apresentam indeterminação no uso. O brinquedo é
um objeto que contribui para o desenvolvimento do aluno, assim ele inventa, aprende e experimenta novas histórias. Também estimula a
curiosidade, a autonomia e o desenvolvimento
da fala, do pensamento e da concentração.
Vygotsky (2007) afirma que o brincar é definido como situação imaginária e que preenchem
as necessidades da criança na medida que
crescem. De acordo com o desenvolvimento
dela, o brinquedo oferece situações diferentes
(VYGOTSKY 1991, p. 67) destaca:

As crianças crescem em universos “multiculBrincar é coisa séria, também, por que na
turais’’ recebendo a influência das mais diversas culturas: a familiar (de pai, mãe ou outros brincadeira não há trapaça, há sinceridade e
adultos responsáveis por elas); a da comunida- engajamento voluntário e doação. Brincando
de, na qual estão inseridas; a praticada na es- nos equilibramos, reciclamos nossas emoções
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e nossa necessidade de conhecer e reinventar.
E tudo isso desenvolvendo atenção, concentração e muitas habilidades. É brincando que a
criança mergulha na vida, sentindo-a na dimensão de possibilidades. No espaço criado pelo
brincar nessa aparente fantasia, acontece a
expressão de uma realidade interior que pode
estar bloqueada pela necessidade de ajustamento às expectativas sociais e familiares (VYGOTSKY 1991, p. 67).

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Observou-se que é no brincar que a criança
modifica, cria e recria as próprias ações dentro de um contexto social e cultural, assim o
uso de brincadeiras e jogos no processo de
ensino se justifica, pois trabalha os conteúdos
de forma lúdica, diferente e divertida. Ao trabalhar com o lúdico, o professor deve pensar
em variados materiais, adequando os espaços
e objetivos para que o aluno se desenvolva,
Piaget (1998) observa que os atos das crian- tanto o cognitivo, físico, emocional, social e etc.
ças, na maioria, encontram-se na fase pré-ope- Segundo Maluf (2003, p. 21):
ratória, ou seja, o egoísmo está no jogo simbólico quando representa um objeto por outro,
A criança é curiosa e imaginativa, está sematribuindo novos significados na representação pre experimentando o mundo e precisa explode papéis sociais, no lugar da mãe, pai, médi- rar todas as possibilidades. Ela adquire expeco, bombeiro e etc. Evoluindo nas fases, o jogo riência brincando. Participar de brincadeiras é
simbólico também evolui. Assim, conclui-se uma excelente oportunidade para que a crianque as brincadeiras são inerentes da infância, ça viva experiências que irão ajudá-la a amadusão naturais das crianças e envolvem prazer e recer emocionalmente e aprender uma forma
espontaneidade. Segundo o Referencial Curri- de convivência mais rica (MALUF, 2003, p. 21).
cular Nacional para a Educação Infantil (1988,
p. 29) é primordial que:
Segundo Friedmann (2012) o lúdico tem muita importância no desenvolvimento das crianO professor tenha consciência que na brinca- ças, assim quando o professor propõe ações
deira as crianças recriam e estabilizam aquilo que incluem jogos na metodologia, ele incenque sabem sobre as mais diversas esferas do tiva momentos de aprendizagem significativa,
conhecimento, em uma atividade espontânea “ao observar as crianças brincando e registrar
e imaginativa. Nessa perspectiva não se deve as características das brincadeiras permitem
confundir situações nas quais se objetiva de- fazer uma observação delas mesmas”.
terminadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou atitudes explícitas com
Segundo Vygotsky (2007), a criança utiliza o
aquelas nas quais os conhecimentos são ex- lúdico como aprendizagem prazerosa facilitanperimentados de uma maneira espontânea e do um vínculo terapêutico, fundamental para
destituída de objetivos imediatos pelas crian- que ela passe pelos processos de crescimento
ças. Pode-se, entretanto utilizar os jogos, espe- com êxito. Ela usa a ludicidade para passar
cialmente àqueles que possuem regras, como por determinadas situações no próprio cotidiaatividades didáticas (RCNEI, 1988, p.29).
no, assim os jogos simbólicos encerram em si
certas regras de comportamento inerentes à
situação representada:
No início da idade da pré-escola, quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos ou esquecidos e permanece
ainda a característica do estágio precedente
de uma tendência para a satisfação imediata
desses desejos, o comportamento da criança
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muda. Para resolver essa tensão e esse munIsso requer a capacidade de formar uma redo é o que chamamos de brinquedos (VYGOT- presentação mental dos objetos.
Fase pré-operacional: De 2 a 7 anos
SKY, 2007, p. 120).
Durante esse estágio, as crianças desenvolO brinquedo ajuda nas situações de desen- vem a imaginação e a memória. Elas também
volvimento das crianças, no processo que per- são capazes de entender a ideia de passado e
mite que as crianças passem os limites criando futuro, e interpretar as coisas simbolicamente.
e modificando regras de comum acordo com
O pensamento nessa fase ainda é egocêntrios parceiros da vez proporcionando autonomia. Piaget (1997) afirma que durante o perío- co, desse modo, a criança tem dificuldade em
do da segunda infância (de 2 ou 3 anos à 6 ou ver o ponto de vista dos outros.
7 anos) a criança experimenta um desenvolviEstágio operacional concreto: 7 a 11 anos
mento intelectual no nível pré-operatório, onde
Durante esse estágio, as crianças se tornam
o processo é o desenvolvimento simbólico e o
egocentrismo, no qual a criança está centrada mais conscientes do sentimento dos outros e
em si mesma e vê todas as coisas da própria dos eventos externos. Elas vão se tornando
perspectiva, nele há intensa movimentação menos egocêntricas, começando a entender
que nem todos compartilham seus pensamenque ela domina e o jogo é a vocação da vez,
tos, crenças ou sentimentos.
atividades lúdicas são o marco desta fase.
Nesta fase também se desenvolvem a linguagem verbal levando à construção de conceitos;
a imaginação alcançar novos impulsos, o raciocínio torna-se intuitivo, o egocentrismo e as
relações com a mãe são privilegiados. Neste
período também é intensificado o desenvolvimento intelectual afetivo e social da criança.
Até os 4 anos, a interatividade é muito limitada,
a criança brinca solitariamente ou em atividades paralelas, não se preocupa com o outro,
após este período as interações crescem exponencialmente:

Para Piaget, esse estágio é um grande ponto de virada no desenvolvimento cognitivo da
criança, pois marca o início do pensamento lógico ou operacional. Isso significa que a criança pode resolver as coisas internamente em
sua cabeça, em vez de apenas fisicamente.
Estágio operacional formal: 11 anos ou mais
O estágio operacional formal começa aproximadamente aos onze anos e dura até a idade
adulta. Durante esse estágio, as crianças são
capazes de usar a lógica para resolver problemas, planejar seu futuro e ver o mundo ao seu
redor (PIAGET, 1998, p.11).

A teoria do desenvolvimento cognitivo de
Jean Piaget se concentra não apenas na comA interação com o adulto é um dos fatores
preensão de como as crianças adquirem co- importantes, sendo ponto de partida para a
nhecimento, mas também na própria natureza socialização e oportunidade de lidar com as
da inteligência.
frustrações do não saber, com alternâncias de
vitórias e derrotas. Assim a criança vai perceFase sensório-motora: Nascimento até cerca bendo a si mesma e os objetos de conhecimento podem ser utilizados na aprendizagem
de 2 anos
Durante este estágio, as crianças aprendem formal. Segundo Leontiev (1988, p.130), nessobre o mundo por meio dos seus sentidos e sas situações, “as operações e ações da crianda manipulação de objetos. A principal con- ça são sempre reais e sociais, e nelas a crianquista durante este estágio é a permanência ça assimila a realidade humana. O brinquedo
do objeto, ou seja, saber que um objeto ainda é realmente o caminho pelo qual as crianças
compreendem o mundo em que vivem e que
existe, mesmo que você não possa vê-lo.
serão chamadas a mudar”.
664

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

O professor deve escolher os jogos pelas
dificuldades específicas de cada aluno, trabalhando o lúdico de acordo com as habilidades
ou dificuldades de cada um. Cada criança é
única, assim o desenvolvimento dela também
é, deve-se observar como a criatividade dela
se manifesta dentro do contexto sociocultural
em que está inserida. Maluf (2003, p.19) diz:

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
LÚDICAS
O planejamento escolar infantil deve ser voltado para crianças de zero à cinco anos de
idade e nele não basta o foco na competência
acadêmica, é preciso reflexão diária por parte
dos professores na própria forma de observação e avaliação. Segundo Hoffmann (2012, p.
76): “Pode-se tomar como ponto de partida,
para iniciar atividades ou projetos pedagógicos, temas que sejam significativo às crianças,
em um dado momento, noções referentes à
área de conhecimento, brincadeiras diversas, a
exploração de materiais, visitas, etc”.

A Educação infantil e o lúdico se completam,
pois o brincar está diretamente ligado à criança, a recreação é parte integrante da rotina diária e ficar fora deste momento é impossível
para os pequenos, porque “além de muitas importâncias o brincar desenvolve os músculos,
a mente, a sociabilidade, a coordenação motora e além de tudo deixa qualquer criança feliz”
Segundo Bezerra e Oliveira (2012) o plane(MALUF, 2003, p.19).
jamento precisa incluir momentos de interação
entre a cultura infantil e a cultura do adulto,
Assim, o professor utiliza intervenções neces- trazendo a criança para a construção de prosárias para transformar atividades lúdicas em jetos que visem a aquisição de diversos conmomentos de aprendizagem fazendo com que teúdos; estes projetos devem envolver brincacada criança realize esforço espontâneo de deiras, jogos e brinquedos que incentivem as
atingir os objetivos propostos em aprendizados crianças. Para cada fase do aluno, o professor
significativos, mobilizando esquemas mentais deve acompanhar e implantar neste processo
como o pensamento, a coordenação do tem- educativo, propostas inovadoras que incentipo e do espaço. Um ambiente lúdico contribui vem, questionem e motivem a transformação
para o desenvolvimento integral da criança. Se- de cada um. Pensar no planejamento da edugundo Maluf (2003, p.29):
cação infantil significa adequar a observação
com a ação do professor. Segundo Kishimoto
Os professores, aos poucos, estão buscando (2010, p. 36):
informações e enriquecendo suas experiências
para entender o brincar e como utilizá-lo para
O brinquedo educativo data dos tempos do
auxiliar na construção do aprendizado da crian- renascimento, mas ganha força com a expança. Quem trabalha na educação de crianças são da Educação Infantil [...]. Entendido como
deve saber que podemos sempre desenvolver recurso que ensina, desenvolve e educa de fora motricidade, a atenção e a imaginação de ma prazerosa, o brinquedo educativo materiauma criança brincando com ela. O lúdico é par- liza-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar
ceiro do professor (MALUF, 2003, p. 29).
formas ou cores, nos brinquedos de tabuleiro
que exigem a compreensão do número e das
operações matemáticas, nos brinquedos de
encaixe, que trabalham noções de sequência,
de tamanho e de forma, nos múltiplos brinquedos e brincadeiras cuja a percepção exigiu um
olhar para o desenvolvimento infantil e materialização da função psicopedagógica: móbiles
destinados à percepção visual, sonora ou motora; carrinhos munidos de pinos que se en-
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caixam para desenvolver a coordenação motora, parlendas para a expressão da linguagem,
brincadeiras envolvendo músicas, danças, expressão motora, gráfica e simbólica (KISHIMOTO, 2010, p. 36)
Deve se levar em conta também no planejamento, o espaço físico escolar, Barbosa afirma
que: “O ambiente é fundamental na constituição dos sujeitos, por ser um mediador cultural
tanto da gênese como da formação dos primeiros esquemas cognitivos e motores, ou seja,
um elemento significativo do currículo, numa
fonte de experiência e aprendizagem” (BARBOSA, 2006, p.121).
Assim, observou-se que a proposta do aumento de atividades lúdicas na educação infantil vem sendo discutida por muitos pensadores e educadores. O professor deve estar
preparado para implementá-la, mas se o mesmo tempo não tiver conhecimento sobre os
fundamentos essenciais da educação infantil,
condições suficientes para repassar o conhecimento e a disponibilidade para continuar as
ações, o planejamento torna-se impraticável.
Apesar de já ter avançado, ainda necessita-se
de melhorias nas práticas educativas, visando
melhorias no ambiente escolar, favorecendo o
espaço infantil, em busca de melhores resultados no processo de ensino aprendizagem,
segundo Cunha (2001).
O processo de aquisição de conhecimento
da criança deve realizar-se com satisfação e
alegria, utilizando estratégias lúdicas, uma importante ferramenta para o desenvolvimento
infantil. Neste sentido afirma Kishimoto (1994,
p.49):
Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não
a produtividade, sendo sujeito do processo
pedagógico. Por meio da brincadeira o aluno
desperta o desejo do saber, a vontade de participar e a alegria da conquista. Quando a criança percebe que existe uma sistematização na
proposta de uma atividade dinâmica e lúdica,

a brincadeira passa a ser interessante e a concentração do aluno fica maior, assimilando os
conteúdos com mais facilidades e naturalidade
(KISHIMOTO, 1994, p.49).
Hoffmann (2012, p. 25) afirma que: “é necessário acompanhar e compreender o desenvolvimento infantil para replanejar a ação educativa”. A valorização das conquistas pessoais
pode ajudar a criança a desenvolver outras
habilidades, realizando as atividades propostas. O educador ajuda os alunos a perceber
o próprio desenvolvimento e a promover situações que favoreçam a satisfação com estas
ações. De acordo com as orientações traçadas
no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a observação das formas de expressão das crianças, de suas capacidades de
concentração nas atividades, é um instrumento
do acompanhamento do trabalho que poderá
auxiliar na avaliação e no replanejamento da
ação educativa

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para coleta de dados utilizou-se como instrumento um questionário contendo questões objetivas e dissertativas a respeito do lúdico nas
aulas de educação infantil de uma escola pública da Prefeitura de São Paulo. A pesquisa qualitativa deixou os entrevistados pensarem livremente sobre o tema em questão, possibilitando
uma análise a partir dos dados coletados entre
os profissionais. O questionário foi elaborados
com o objetivo de analisar a percepção dos
sujeitos participantes sobre o conhecimento e
importância da ludicidade para o desenvolvimento da criança.
Participaram da pesquisa 20 educadores da
educação infantil, realizando um estudo comparativo e verificando a prática pedagógica e
as ações lúdicas no processo de ensino aprendizagem em sala de aula. De posse dos questionários respondidos realizou-se a análise dos
resultados, relacionando as questões mencionadas aos objetivos deste estudo.
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COLETA E SELEÇÃO DE DADOS:
Modelo de questionário para os professores
Nome do profissional:____________________________________________________
Idade: _______
Parte I - Dados demográficos
1. Local de trabalho: _______________________________________________
2. Curso e grau de Formação: ______________________________________________
3. Há quanto tempo trabalha com Educação Infantil: _____________
4. Número de alunos na classe: _____
5. Carga horária semanal de trabalho na educação infantil: _______ Horas
Parte II - Sala de Aula
01- Como define a importância do lúdico na Educação Infantil?
02- Costuma utilizar atividades lúdicas em sala de aula?
( ) Sim ( ) Não
03- Caso a resposta da questão anterior seja positiva, informar quais as atividades lúdicas mais utilizadas?
04- Acredita que as atividades lúdicas auxiliam na construção dos conhecimentos do aluno?
( ) Sim ( ) Não
05- Caso a resposta da questão anterior seja positiva, explicar como as atividades lúdicas podem promover
situações desafiadoras que auxiliam as crianças a desenvolver o raciocínio lógico e a construir conceitos, de
forma envolvente?
06-Quais são os pontos positivos na utilização de atividades lúdicas na Educação Infantil?
07- Quais são os pontos negativos em relação a utilização de atividades lúdicas na Educação Infantil?
08- As atividades lúdicas em sala de aula favorecem a construção de conceitos e socialização dos alunos? ( )
Sim ( ) Não
09 – Há algum trabalho de formação continuada na escola ou na rede, com relação às ações pedagógicas voltadas para essa fase de ensino? Como?
10- Já utilizou o lúdico como recurso ao detectar alguma dificuldade no processo de ensino e aprendizagem
dos alunos? Como?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ludicidade é ferramenta importante para o desenvolvimento das ações pedagógicas dos
educadores, a escola de educação infantil deve apresentar-se como um ambiente favorável ao
desenvolvimento integral da criança, contemplando a ação da família e da comunidade.
O educador deve considerar as necessidades dos alunos, o conhecimento, as vivências que
cada um traz para o ambiente escolar, utilizando o lúdico como uma atividade complementar à
“atividade pedagógica”, e não apenas para preencher o tempo das crianças, como no recreio e
de descanso para os mesmos.
Assim, há a necessidade de momentos de estudos com os professores voltados para esta
temática, buscando oferecer diretrizes para que o trabalho a ser desenvolvido incorpore uma
proposta metodológica, na qual o lúdico seja contemplado nas ações do PPP da escola e ocupe
um espaço de relevância no processo de ensino e aprendizagem.
Cabe ainda ressaltar que, faz-se necessário um olhar para o brincar enquanto meio de apropriação da cultura, no qual a criança e as brincadeiras devem ser respeitadas segundo o meio
social e os interesses. Bezerra e Oliveira (2012, p. 35): “Os jogos didáticos e as brincadeiras
livres (propostas ou aquelas que ocorrem espontaneamente no espaço, escolar) são estratégias
importantes para a criança pequena aprende inúmeros comportamentos sociais, tais como cooperar com os seus colegas, aprender a interagir, respeitar os direitos e os ritmos dos outros,
serem tolerante e dar oportunidade aos demais” (BEZERRA E OLIVEIRA, 2012, p. 35).
De acordo com Kishimoto, (2010, p. 106): “O mediador deve respeitar o interesse do aluno
e trabalhar a partir de sua atividade espontânea, ouvindo suas dúvidas, formulando desafios à
capacidade de adaptação infantil e acompanhando seu processo de construção do conhecimento.” Kishimoto (2010, p.105): “O mediador cria no indivíduo disposições que afetam o seu
funcionamento de forma estrutural. O “fracasso”, o “distúrbio”, a “dificuldade” de aprendizagem
são, quase sempre, fracassos, distúrbios e dificuldades da mediação. Essa preocupação com
o mediador nos remete a dois aspectos: a qualidade de ação do mediador e os instrumentos
pedagógicos” (KISHIMOTO, 2010, p.105).
Segundo Kishimoto (2010, P.188): “Recorrer às propriedades formativas do jogo, tanto nos
cursos de formação de professores quanto na formação continuada (ou formação em serviço), é
uma maneira de “vivificar” esta relação de tal forma a liberá-la para encontros educacionais formadores.” Moyles (2002, P. 139) nos lembra: “O papel do professor é vital para a comunicação
e a aprendizagem efetivas das crianças, não porque os professores necessariamente ensinam
didaticamente, mas porque eles proporcionam a estrutura e o ambiente certos para que aconteçam o brincar e a aprendizagem efetiva”.
Então, este artigo mostrou a necessidade do educador situar-se frente às diferentes tendências
de utilização do jogo no contexto educacional. Há divergências quanto a questão, pois alguns
professores acreditam que este tipo de atividade é interessante como lazer e outros que
os utiliza para como ferramenta de aprendizagem. Ainda se tem um longo
caminho pela frente, mas o ideal seria que os profissionais da educação
tivessem um refazer e reflexão sobre os procedimentos pedagógicos,
principalmente nesta instância da educação de São Paulo.
Assim (BRASIL/MEC 1998, p. 28): “Por meio das brincadeiras
os professores podem observar e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma
em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens,
assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e
emocionais que dispõem”.
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Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para educação infantil.
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GÊNERO E AS BRINCADEIRAS
INFANTIS: ENTRE BOLAS, CARRINHOS,
BONECAS E PANELINHAS

RESUMO: O presente artigo versa sobre brincadeiras e infância. É comum vermos nos espaços
de Educação Infantil, bolas, bonecas, carrinhos, pipas, bolhas de sabão, como formas variadas
de brincar em meio ao cotidiano das unidades educacionais que atendem crianças. Ocorre
que tantas vezes, percebe-se uma segregação nos brinquedos, onde carrinhos e bolas, por
exemplo, são reconhecidos como brinquedos para meninos, enquanto as bonecas e panelinhas são considerados brinquedos destinados às meninas. É evidente que cabe as professoras de Educação Infantil, refletir sobre o que é posto socialmente e atuar a frente de coibir
esses atos que podem tornar-se machismo, desde a primeira infância. Apresentar à criança
menina como mais “frágil”, necessitando de um menino para protegê-la, é uma falácia, tal qual
a separação dos brinquedos de meninas e meninos.

Palavras-chave: Brincadeiras; Gênero; Infância;
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INTRODUÇÃO

A

s crianças são seres sociais que nascem e crescem em meio a grupos de pessoas adultas e crianças. Meninas e meninos estão submetidos a um padrão estabelecido pela
sociedade, onde mulheres cozinham, homens colocam o lixo, vão às compras, trocam
pneus. Às mulheres, fica destinado, fazer a janta, lavar as louças e cuidar dos afazeres domésticos.
Não obstante disso, a indústria de brinquedos, faz uma projeção dessa realidade, construindo
geralmente “brinquedos de meninas” e “brinquedos de meninas”. Obedecendo a mesma lógica,
as panelas, tábuas de passar roupas, vassouras, são objetos de meninas brincar. Geralmente a
cor rosa é atribuída para esses objetos, que se escolhidos por meninos, esses são questionados.
As bonecas, são amplamente utilizadas pelas meninas, que tranquilamente podem brincar de ser
mães, tias, enquanto para os meninos, geralmente é negado esse direito. Bolas, peões, armas, pipas,
conjunto de ferramentas, são materiais amplamente reproduzidas, pela indústria de brinquedos destinados aos meninos. Nossas crianças ficam fadadas as escolhas das indústrias e não raras vezes são
questionadas pelos adultos, se tem um comportamento diferente daquele esperado pela sociedade
que geralmente é machista e separatista, no que diz respeito as coisas de meninos e de meninas.
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EDUCAÇÃO INFANTIL PARA MENINAS peitados em suas peculiaridades e que todos
são sujeitos de direitos. Oliveira (2004) aponta
E MENINOS
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica desde 1996, como está preconizado na LDB: 9.394/96, considera que as crianças são sujeitos sociais e de direitos desde a
primeira infância. Se outrora, as atividades de
atendimento à criança pequena, era realizado
por espaços de assistência social, na atualidade, é a educação, instituição responsável pelas
vivências, que devem ser lúdicas, educativas e
inovadoras.
Se antes os espaços eram exclusivos para
cuidados, onde as crianças eram alimentadas,
havia rigoroso controle com saúde, peso e medidas de cada bebê e criança pequena, o serviço social, trabalhava com objetivo de guardar
as vidas infantis, como aponta Kramer (1996).
Se por um lado a instituição salvava a vida da
criança, por outro ela garantia o direito de trabalhar da mãe e do pai trabalhador. Tal fato
mudou e a partir da última LDB 9.394/96, as
instituições começaram a analisar a infância
como espaço de interação social e direitos das
crianças.
É a partir dos direitos infantis que esse artigo é escrito. No terceiro artigo do Estatuto da
Criança e do Adolescente, aponta que as crianças têm direito a proteção integral, além de desenvolvimento social, físico, espiritual e mental.
Para além disso, após a promulgação da última
LDB, as crianças devem ser cuidadas e educadas nos espaços educacionais. Enquanto as
crianças de 0 a 3 anos devem ser matriculadas em Centros de Educação Infantil, as que
têm entre 4 e 5 anos devem ir para as Escolas
Municipais de Educação Infantil. É importante
evidenciar, que para além das instituições públicas, existem também as instituições privadas
que fazem o atendimento a primeira infância. É
preciso salientar que a partir dos 4 anos a frequência na escola, torna-se obrigatória.
Diante da obrigatoriedade, os currículos vivenciados por meninas e meninos entre quatro
e cinco anos, devem ser pautados na premissa
de igualdade e justiça para todos. É importante
lembrar que meninas e meninos devem ser res-

a necessidade de igualdade nas oportunidades
entre meninas e meninos nos espaços educacionais, uma vez que há momentos da rotina
que existe cisão entre o que é dito de meninos
e de meninas .É importante ressaltar que cabe
a educadora, assegurar igualdade de acesso a
todos presentes.
As diversas rotinas educacionais, em alguns
momentos direcionam atividades, brincadeiras,
cores e situações, de modo distinto, quando
considerada a presença de meninas e de meninos. Finco, (2007) aponta que desde o berço,
meninas e meninos são direcionados a atividades distintas, como aponta:
Desde o berço, as atitudes, as palavras,
os brinquedos, os livros procuram moldar as
crianças para que aceitem e assumam os rótulos que a sociedade lhes reservou. Para os
homens o público e a política, para as mulheres o privado e a casa. Dos meninos espera-se
agressividade, capacidade de liderança, racionalidade. Das meninas espera-se delicadeza,
sensibilidade e beleza (FINCO, p. 2, 2007).
É possível perceber que desde a primeira infância, os papéis são marcados a partir das
brincadeiras. Enquanto as meninas brincam
com bonecas, com panelinhas, com tábuas de
passar roupas, cabe aos meninos, as armas,
bolas, pipas, carrinhos. Tal separação desde a
infância, contribui para o apontamento de uma
segregação a partir do sexo, que muitas vezes
desvaloriza a menina, ou a apresenta como frágil. Finco (2007) ainda aponta que para além
das brincadeiras, a sociedade de modo geral,
prescreve o que mulheres e homens devem fazer, como se houvesse um padrão a ser seguido por um e pelo outro, como aponta:
As normas sociais prescrevem posturas,
comportamentos, atitudes diferenciadas para
homem e mulheres. Desde a infância, tais atitudes são enraizadas através dos relacionamentos na família, na escola, construindo assim
valores, nem sempre explícitos, mas que sutilmente determinam nossos comportamentos.
Qual a relação entre os espaços destinados
aos homens e mulheres e as expectativas para
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os meninos e meninas? É preciso aceitar que
“naturalmente” a escolha dos brinquedos, das
cores, das atividades sejam diferenciadas segundo o sexo? (FINCO, p. 2, 2007).
O objetivo do trabalho formal na primeira infância, é romper com estereótipos e atitudes
machistas em crianças pequenas. É verdade
que no mundo dos adultos, essas prescrições
são respeitadas como se fossem verdades absolutas. Há lares em que as mulheres passam,
cozinham trabalham fora e dentro de casa
de modo exaustivo, enquanto seus esposos
esperam a comida, as roupas estar prontos.
Percebe-se que esse tipo de comportamento,
contribui para a perpetuação de uma sociedade machista que tantas vezes é desrespeitosa
com as mulheres.
Este artigo tem como objetivo, convidar professoras, professores e demais leitores, a refletir que as possibilidades de vida devem ser
as mesmas para homens e mulheres e que tal
percepção deve permear a todos que desenvolvem trabalhos com as crianças.
É possível que outras situações sejam observadas nos espaços destinados a educação da
primeira infância. Racismo, machismo, dentre
outros, podem acontecer reiteradas vezes nos
cotidianos escolares. Cabe as educadoras observar e estabelecer conversas sempre que a
temática foi abordada por qualquer criança,
seja ela uma menina ou um menino. Diante
das atividades realizadas, as professoras e professores, precisam observar e garantir espaço
fluido de educação igualitária às meninas e
meninos que devem ser ouvidos e respeitados
desde sempre.
Ao separar meninas e meninos por atividades, como boa para meninos e bonecas para
meninas, estamos diante de um comportamento padronizado, que pode evidenciar atitudes
que reiteram o machismo. A escola tem um papel social e não pode apenas reproduzir os ditames sociais, que tantas vezes são contrários
ao respeito de todas e todos. Ao evidenciar
direitos, conseguimos estabelecer critérios justos as todas as crianças que vivem a primeira
infância e temo direito de ser respeitada.

É evidente que como aponta Finco, (2007),
que a escola faça uma produção estereotipada
da de papéis e as meninas e meninos aprendem desde a primeira infância a reproduzir papéis previamente estabelecidos socialmente.
Olhar para essa realidade se faz necessário,
sempre.
Médicos, professores dentistas, cabeleireiros,
são muitas as possibilidades de profissões que
as crianças podem ter e ao ser questionadas
sobre isso, é possível que haja uma reprodução do que fora colocado socialmente, como
coisas para meninas e meninos realizarem.
Cabe as educadoras e educadores, contribuírem com vivências ricas e interessantes para
que as possibilidades sejam múltiplas.

ENTRE O ROSA E O AZUL, BONECAS E
PIPAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Durante pesquisa para a realização deste artigo, observou-se crianças em uma Escola Municipal de Educação Infantil, no município de
São Paulo. Durante os encontros, as meninas e
meninos proferiram algumas frases que foram
anotadas:
• Meninas só usam rosa;
• Meninos gostam de verde e de azul, vermelho pode, mas rosa não;
• Meninos são fortes;
• Meninas podem ser bailarinas, meninos
não;
• Meninas podem usar brincos;
• Meninas tem piolhos e cabelos grandes,
meninos não tem piolhos porque tem cabelos pequenos;
• Meninas são mais felizes do que os meninos;
• Eu vou ser professora porque sou meninas, todas aqui na escola são mulheres
grandes, não têm homens como professores;
• Eu acho que as mulheres são bem fracas
e mais bonitas;
• Eu não posso brincar de bonecas, porque
eu sou menino e vou na igreja;
• Todas as meninas podem brincar de pipa,
mas os meninos não podem usar bonecas;
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• Os carrinhos e caminhões são dos meninos da sala;
• Eu gosto das bonecas, mas não pode né?
Eu sou menino;
• Eu e meu pai é só carro e vídeo game, a
mamãe e a gata brincam de ver novela;
• Eu espero que nunca acabe os carrinhos,
porque boneca é muito chato;
• Eu até gosto de brincar de boneca, mas
queria que meu irmão me ajudasse, mas
sabe né? Meu pai não deixa;
• É muito legal brincar com boneca e carrinho, gosto dos dois , minha mãe deixa;
• Eu prefiro as bonecas, minha mãe fica feliz e brinca comigo;
• Gosto muito de bonecas e bonecos de
super-homem, porque é tão legal;
• A minha irmã sabe do que meu pai gosta,
mas quem faz mesmo é ele, porque ele é
forte;
• Nossa, que da hora esse brinquedo, mas
é rosa, pode pegar Matilde;
• Eu não gostei dessa vassoura não, é de
menina;
Essas e outras, foram falas de meninas e meninos entre quatro e cinco anos, ouvidas durante suas brincadeiras e cotidiano no espaço de
educação infantil. Reiteradas vezes eles apontam para a presença de machismo estrutural,
que apresentam uma mulher como frágil, dócil e fraca em detrimento dos homens. Nesse
ponto, voltamos à ideia apresentada por Finco
(2007) quando aponta que os papéis são previamente estabelecidos desde o berço. É comum vermos pais / genitores dizendo: “esse é
forte igual o pai” e diante da criança indo tomar
vacina, que é algo dolorido é possível ouvir:
“Forte igual homem esse meu menino, não vai
chorar”.
Da menina delicada e bondosa, ao menino
forte que não chora, desde a primeira infância,
nossas crianças são submetidas a momentos
de muita exposição a uma sociedade machista, que tantas vezes desvaloriza mulheres em
uma sociedade marcada pelo machismo. Para
além da tipificação de brinquedos, há outro
tema bastante recorrente na Educação Infantil,
ao separar objetos, materiais cores de roupas,

em algumas situações as crianças prontamente
apontam: “Azul é de menino”, ou ainda: “rosa é
coisa de menina.
Uma construção contemporânea, é a realização de algo intitulado como: “Chá revelação”,
onde as famílias fazem uma festa geralmente
rosa e azul, para saber qual é o sexo do bebê
que virá. O azul sempre é destinado para os
meninos, enquanto a cor- de- rosa, para meninas., O sexo do bebê é desconhecido por quase todos, onde apenas uma pessoa de confiança da mãe, sabe o sexo. A partir daí fazem
brincadeiras até chegar a hora da revelação.
Se a criança for uma menina sobe um balão
rosa, ou fumaça, ou ainda chuva de papel picado.
Caso seja um menino, a cor do balão, da fumaça ou ainda do papel picado, passa a ser
azul. Finco (2007) aponta que desde o berço
as crianças meninas e meninos são separados
por cores. Esse artigo indica que muito antes
do ser nascer, já existe esse padrão pré-estabelecido. Concordando com Finco (2007),
Buss Simão (2013) aponta que antes mesmo
do berço, quando nasce, as meninas e meninos tem seu gênero definido pela genitália,
como aponta:
As crianças, ao nascer, têm seu sexo definido
pela genitália, mas, no dia a dia, as genitálias
são cobertas – considerando- -se, em particular, as sociedades ocidentais, embora se deva
relativizar o grau de abrangência de tal uso cultural. Uma vez que os definidores do pertencimento sexual – os genitais – não estão visíveis
no cotidiano, as crianças vão reconhecendo e
definindo o gênero nelas mesmas e nos outros,
por meio de objetos, acessórios, cortes de cabelo, gestos, voz etc. (BUSS SIMÃO, p. 181).
Nota-se que nas sociedades ocidentais, os
objetos, as cores, os vestidos, as calças, as
bermudas, vão construindo quem é menino e
quem é menina, desse modo, as cores, os brinquedos, os super-heróis, eles contribuem para
essa total rotulação e separação entre coisas
de meninos e coisas de meninas.
Buss Simão (2013) ainda traz a ideia de que
os papéis sociais são estabelecidos por homens e mulheres e ensinados às meninas e
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meninos que vivenciam as mais variadas situações desde a primeira infância.
É necessário repensar formas dessas cisões,
onde as meninas possam escolher, assim
como os meninos, terem direitos de escolher
suas cores, seus brinquedos, suas preferências por músicas, seu viver e estar no mundo,
que é marcado por muitos preconceitos e ditadura de onde e o que devemos fazer a todo o
tempo. Repensar as relações nos espaços de
infância, contribui para um debate genuíno de
legitimação de respeito frente aos desejos e
escolhas de cada criança pequena, que desde
muito nova é achincalhada a escolher, a ser
privada de brincar com o que quer e gosta.
Outro fator presente na Educação Infantil, são
os super-heróis, as princesas, as músicas destinadas para meninas e meninos, as situações
de brincadeiras e aprendizagens que também
são segregadas. Enquanto educadoras e educadores das infâncias, os adultos precisam
estabelecer linguagem fluida e verdadeira,
quando falam sobre atividades para meninas e
meninos desde a primeira infância.Este artigo
busca essa possibilidade de compreendermos
as crianças e convidarmos a ser livres e brincar
com brinquedos, a vestir roupas com diversas
cores diversas, a partir do eu gostam, almejam
e querem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa que originou esse artigo, ocorreu
em uma turma com 35 crianças de uma Escola
Municipal de Educação infantil em São Paulo.
As meninas e meninos foram observadas durante 4 meses em suas brincadeiras e fazeres
cotidianos.
Hora da alimentação brincadeiras no parque, na sala de brinquedos, na sala de vivências e demais atividades, foram observadas.
A metodologia utilizada foi a observação não
participativa, onde as crianças eram observadas sem nenhuma intervenção. Ao flagrar situações com a temática de “coisas de menino
e de menina, ela fez uma roda de conversa e
trouxe algumas problematizações às crianças,
que prontamente respondiam a seus anseios,
curiosidades e questionamentos.

A pesquisa então deu-se de a partir de dois
procedimentos metodológicos: o primeiro foi a
revisão bibliográfica de artigos, dissertações
e teses com a temática gênero e infância, a
segunda foi a observação sem participação,
durante 4 meses vividos em uma Escola Municipal de Educação Infantil no município de São
Paulo.
É comum na rotina da EMEI, as crianças ficarem agrupadas entre meninas e meninos em
alguns momentos como: fila para pegar almoço, utilização de banheiros. Nossos banheiros
são pintados de azul e rosa, onde o primeiro
é destinado aos meninos e o segundo as meninas.
Durante o processo de observação as crianças brincavam no parque e nas diversas atividades e espaços propostos de modo bem livre. Havia bonecas, carrinhos, pipas, monstros,
bonecos, bebês de brinquedo, monta- monta
de todas as cores, vários tamanhos. Havia também fantasias a serem utilizadas por todas as
crianças. Certa vez uma menina quis colocar
a fantasia de palhaça quando foi surpreendida
por um colega:
“Essa roupa você não pode usa, essa roupa
é roupa de menino, não tem palhaça menina”.
Diante dessa afirmação a professora ficou
muito incomodada e perguntou o porque a menina não poderia ser palhaça, a criança respondeu que já havia ido ao circo e que palhaços,
são apenas meninos. Foi intrigante observar
aquela cena. Interessante também foi ver a professora com atitude de bastante atenção e trato
da temática, que muitas vezes é silenciada em
diversos espaços.
Era comum observar no dia a dia, o banheiro
separado para meninas e meninos, listras azuis
e rosas pelas salas. Observou-se também que
as reproduções de meninas estavam sempre
de vestidos e meninos com calça. O espaço
demonstrava uma atitude diferente a da professora, pois revelava de forma contundente a
segregação entre meninas e meninos presente
nos espaços.
Em uma reunião de formação das professoras, a discussão era sobre a utilização de banheiros, do porque meninas e meninos usam
banheiros separados desde a primeira infância. A justificativa foi o fato de que os meninos
não faziam o uso adequado do banheiro e as
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meninas sim. Fica evidente uma estereotipia no
que tange o uso realizado por meninas e meninos. Em uma instituição de educação infantil, não seria papel das educadoras pensarem
melhores formas desse uso? Ao invés de iniciar a cisão desde aquele espaço? Parece na
realidade, que as motivações que as adultas
tinham, para a separação de banheiros entre
meninas e meninos, era diferente da que elas
apresentavam: o fato dos meninos não terem
muita higiene durante as idas à toalete.
Algumas foram as cenas vivenciadas no espaço. Certa vez um menino falou a seguinte
frase:
“Olha que lindo aquele caminhão parado ali
foda, deve ser de um homem muito forte, porque o caminhão é muito grande”.
Diante da fala a professora logo perguntou o
porque que ele achava que era de um homem,
ele categoricamente respondeu que mulheres
não dirigem caminhões. A professora o convidou para fazer pesquisas no Google e colocou
diversas foros para ele, onde mulheres dirigiam
caminhões. Ele ficou perplexo e disse:
“Meu pai mentiu, foi ele que falou que caminhão era dó de meninas, ele mentiu, ele mentiu!?”
Dizendo isso o menino chorou, ao ouvir a
professora explicou que o pai não havia mentido, que as coisas mudam e que as vezes antigamente os caminhões podiam ser apenas
para os homens muito fortes, mas que agora
mulheres e homens, fortes ou não, dirigem caminhões. A professora fez uma reunião com os
familiares. Segundo ela foi um processo bem
difícil, pois os familiares entendem que mulheres devem ser submissas aos homens e que
isso representa respeito, que tal premissa é bíblica. A professora sentiu-se muito desafiada,
mas continuou com o trabalho de conversas
diárias com as crianças, sempre que qualquer
coisas relacionada a temática: “Coisas de meninas e coisas de meninos” acontecia.
Certa vez houve uma discussão entre as
crianças, pois uma menina estava usando uma
blusa listrada rosa e azul e ao ser interpelada
por um colega ela respondeu:
“ Estou usando rosa e azul na mesma roupa,
todo mundo pode usar a roupa que quiser. “
Para preservar a identidade das crianças,
nesta pesquisa apresentar-se- a algumas falas

delas, com suas identidades indicadas por números. Em roda de conversa a professora perguntou: O que apenas mulheres podem usar e
as respostas foram as seguintes:
Criança 1: “Maquiagem e salto, apenas mulheres usam;
Criança 35: “As mulheres e os homens vão
escolher sobre o que querem usar e as cores
eles também escolhem.
Criança 22: “tem uma coisa que só mulheres
usam, só mulheres mesmo. Brincos só as mulheres usam porque elas furam a orelha”.
Nesse momento a professora lembrou que a
criança 7, um menino de outra turma, utilizava
brincos nas duas orelhas. Ele visitou a turma
e mostrou sua orelha para todos. A partir da
visita do colega, as crianças lembraram que
outras pessoas da sua família como pai, tios,
amigos também tinham brincos.
Durante essa semana a professora falou sobre as profissões dos homens e das mulheres, que as pessoas têm liberdade de escolher
com o que quer trabalhar quando for adulto. O
menino 9, do caminhão relembrou e disse:
“Até meninas de caminhão né? “
Dentre as profissões escolhidas teve jogador de futebol, bombeiro, policial, professora/
professor, modelo de passarela, estilista dentre
outros. A criança 7, (menina) disse que quando
crescer será uma dentista que arrancou dentes. Diante de seu desejo, a convidamos para
cuidar dos dentes da colega, sendo a
A professora fez o teatro das profissões, onde
cada criança teve a liberdade de representar
o que queria ser, seja médico, enfermeira, jogadora de futebol, palhaça, caminhoneira. No
início elas questionaram bastante, mas depois
compreenderam que as pessoas são livres para
escolherem seus desejos, sejam elas homens
ou mulheres. Cada criança e cada adulto, pode
escolher rosa, azul lilás. O mesmo ocorre com
os carrinhos, bonecas, panelinhas de plástico
e todos os brinquedos.
Apear das contradições entre o espaço físico
e os fazeres da professora, compreendeu-se
que aquela sala, era espaço fluido de consciência, onde as crianças compreenderam que
podiam ser crianças e ter seus desejos infantis
respeitados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade brasileira é atravessada pelo machismo, pelo racismo, pela homofobia e por
muitas outras mazelas que contribuem para uma sociedade mais desigual, sem base na justiça.
Muitas vezes mulheres são subjugadas e consideradas como menos importantes na sociedade
brasileira, pelo simples fato de ser mulher.
Os espaços de Educação Infantil, muitas vezes reforçam esses estereótipos, colocando a menina em situações como: brinque apenas, com bonecas, você é menos forte, não corra tanto,
você é uma mocinha/ princesa. Quantas meninas não querem ser princesas? Quantas querem
pegar espadas, lutar ou ser uma super-heroína? Em relação aos meninos: quantos querem brincar com bonecas? Lavar louça de brincadeira? Tomar um delicioso café da tarde com xícaras
de plástico?
As crianças são sujeitos de direitos e no terceiro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, está preconizado seu direito de ser atendida, protegida, cuidada, de forma integral. Não
é possível que nós adultos tenhamos o direito de minimizar suas experiências ricas com as
brincadeiras. Bacias com água, bonecas, pipas, carrinhos, bolhas de sabão, lama, gelo colorido
derretendo, vassourinhas, panelinhas e louças de plástico, pula- pula, corda, balões, bexigas,
pés de lata, elástico, “mãe- da rua”, esconde-esconde, pega-pega, vivo- ou morto, dentre muitas
outras, devem ser experiências ricas e vividas por crianças que brincam, que são livres, que são
ativas, inventivas, fortes.
Azul, rosa, lilás, verde, vermelho, amarelo, cinza, são cores para crianças, adultos, pessoas
que podem e devem escolher suas cores a partir de seus desejos. A sociedade está amplamente marcada para segregar, a ideia é que os espaços destinado a infância contribuam para
valorizar o direito individual e em grupo de cada uma delas.
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 brancas 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 à
diversidade.

679

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

REFERÊNCIAS

BUSS-SIMÃO, Márcia. Relações sociais em um contexto de educação infantil: um olhar sobre a
dimensão corporal na perspectiva de crianças pequenas. 2012. 312f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.
FINCO, Daniela EDUCAÇÃO INFANTIL, GÊNERO E BRINCADEIRAS: DAS NATURALIDADES ÀS
TRANSGRESSÕES FINCO, Daniela – UNICAMP GT: Educação da Criança de 0 a 6 anos / n.07
Agência Financiadora: FAPESP- 2007.
KRAMER, Sônia e LEITE, M. Infância: fios e desafios da pesquisa . Campinas, Papirus, 1996.
OLIVEIRA, Fabiana Um estudo sobre a creche: o que as práticas educativas produzem e revelam sobre a questão racial?. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. São
Carlos 2004.

680

Revista Revista
Educar FCE
- 30 ªFCE
Edição
Educar
- 30- Maio/2020
ª Edição - Maio/2020

KETERINE ALESSANDRA
GOMES DA SILVA

Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário
São Camilo, ano de conclusão (2011). Professora de Educação
Infantil na EMEI Ministro Bilac Pinto.

681

ª Edição
- Maio/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 30 -ª 30
Edição
- Maio/2020

O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA

RESUMO: A criança ao brincar desenvolve várias habilidades, e é possível perceber diferentes
situações em que a criança participa de várias brincadeiras, onde ela própria testa seus limites, força, resistência e também sua flexibilidade. Podemos observar uma criança diante de
um espelho fazendo caras e bocas, dançando e interpretando, neste momento ela percebe e
se identifica explorando a sua potencialidade. Como já sabemos, os jogos e brincadeiras são
fontes inesgotáveis de interação lúdica e afetiva, sendo os jogos um excelente recurso para
facilitar a aprendizagem, focamos os seguintes objetivos, tomar a brincadeira e o jogo infantil
como privilégio de experiências na construção conjunta de significados, criar ambientes que
possibilitem às crianças brincar e jogar usando artefatos tecnológicos, microfones, gravadores, filmadoras, máquinas fotográficas, projetores, aparelhos de som e computadores, pretendemos também nesta pesquisa realizar um estudo quantitativo com revisão bibliográfica
junto a uma abordagem de alguns aspectos relacionados a jogos e brincadeiras na educação
infantil, enfatizando as didáticas e os objetivos a que os educadores propõem como metas e
desafios, brincar e jogar são atividades aprendidas na cultura que possibilitam às crianças se
constituírem como sujeitos em um ambiente de contínua mudança.

Palavras-chave: Lúdico; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO

C

onsiderando a criança como um processo evolutivo e com valores próprios a fantasia,
a igualdade, a comunicação, faz-se necessário uma reflexão sobre a importância do
lúdico em seu desenvolvimento e com ela um novo conceito de criança que passa a
ser sujeito da educação.
Através de uma pesquisa bibliográfica serão abordados tópicos essenciais acerca deste tema,
abrangendo aspectos pontuais sobre o processo de aquisição da aprendizagem através de uma
maneira e mais dinâmica de ensinar e todos os seus benefícios para o cognitivo da criança.
Destaca-se além de Pestalozzi, Dewey e Montessori, que deram ênfase ao uso da pedagogia
dos jogos. Mais tarde, Vygotsky e Piaget apresentam novas propostas científicas que valorizam
a participação ativa do sujeito na aprendizagem as atividades lúdicas, principalmente os jogos,
as brincadeiras e faz-de-conta.
Na Educação Infantil, percepções, visuais táteis, auditivos, gustativos e olfativos, devem ser
abordadas e desenvolvidas pelos educadores. Essa abordagem deve ser feita em conjunto com
habilidades. Nesse sentido, a brincadeira e a função do jogo devem ser atividades diárias no
cotidiano das instituições, possibilitando que as crianças aprendam novas formas de brincar conforme são provocados por desafios que elas colocam ou são colocados pela educadora. Esse
pode viabilizar e ampliar o tempo destinado aos jogos e às brincadeiras, apoiando as crianças
na criação e renovação das brincadeiras, fortalecerem sua cultura lúdica. Focando os seguintes
objetivos como:
• Ter em mente que, para as crianças envolverem-se em brincadeiras, elas necessitam sentir-se emocionalmente bem no espaço que ocupam e na relação com os adultos e as outras
crianças presentes, e precisam querer brincar;
• Ser um observador atento e sensível da brincadeira voltado para acompanhar a riqueza das
interações infantis que ali ocorrem;
• Conhecer os jogos e brincadeiras infantis (seus temas, materiais, personagens etc.);
Estimular as crianças a assumirem personagens na brincadeira de faz-de-conta.
Neste contexto o lúdico é um direito fundamental de todas as crianças no mundo e no Brasil é
assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Para Celso Antunes, (2008, p.23): “Em todas as fases e através de qualquer tipo de jogo, entretanto, a ação do professor pode ajudar a criança em alguns pontos cruciais à sua formação”
(ANTUNES, 2008, p.23).
De acordo com o autor Celso Antunes, pode-se afirmar que a ludicidade do jogo proporciona
momentos mágicos e únicos na vida de uma criança, pois, no mesmo instante que se diverte,
ensina e desenvolve o raciocínio e a criatividade além de obter responsabilidade diante da situação colocada a ele.
683

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Para Celso Antunes (2008. p, 45):
O jogo é o mais eficiente meio estimulador das inteligências, permitindo que o indivíduo realize
tudo o que deseja. Quando joga, passa a viver quem quer ser, organiza o que quer organizar, e
decide sem limitações. Pode ser grande, livre e na aceitação das regras pode ter impulsos controlados. Brincando dentro de seu espaço, envolve-se com a fantasia, estabelecendo um gancho
entre o inconsciente e o real (ANTUNES 2008, p.45).
Sendo o lúdico uma necessidade para as crianças, pois é fundamental para o seu desenvolvimento psicomotor, afetivo e cognitivo. O Referencial de Educação Infantil (1998) afirma que
“compreende conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças de serem e estarem no mundo e o grande desafio da Educação Infantil e de seus profissionais”.
As relações das crianças com o mundo são, assim, mediadas pelas relações com os outros.
Brincando melhor que os adultos, as crianças exploram sem medo objetos de seu interesse,
como se concentram nas atividades em que se brinca com entusiasmo de um trabalho excepcionalmente valioso.
Nesta pesquisa, o foco principal é entender e responder à seguinte questão:
Será que os jogos e brincadeiras são valorizados nas práticas educacionais das instituições
de educação infantil?
Para encontrar essa resposta direcionamos a vários jogos e brincadeiras e observamos diferentes momentos do brincar, com a proposta de tentar entender o prazer que cada criança tem
ao brincar, e até mesmo nas brincadeiras dirigidas como vários jogos que executamos em nosso
trabalho no dia a dia das nossas instituições. Chegamos à ideia inicial que o lúdico possui relevância fundamental para o desenvolvimento cognitivo, motor e psicológico da criança em sua
infância.
E hoje como educadores sabemos da contribuição e importância que o brincar tem nesse
processo de desenvolvimento desse ser criança, portanto, submetemos a responsabilidade de
aprofundarmos nossos conhecimentos com embasamento teórico e pesquisas para até que
ponto os jogos e brincadeiras podem interferir no desenvolvimento da criança e de que maneira
a pedagoga pode ajudar.
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Os jogos e as brincadeiras têm um fator mágico em nossa relação com os alunos e estes
Segundo estudos de Kishimoto (1999), de iní- estão sempre dispostos a brincar, promovendo
cio é importante ressaltar que a palavra jogo se uma grande motivação, o que facilita a aplicação
de qualquer tipo de conteúdo.
origina do vocábulo latino “ludus”, que significa diversão, brincadeira. O jogo é reconhecido
Segundo Jean Piaget, a atividade lúdica é o
como meio de oferecer à criança um ambiente berço obrigatório das atividades intelectuais da
agradável, motivador, planejado e enriqueci- criança. Estas não são apenas uma forma de dedo, que possibilita a aprendizagem de várias safogo ou entretenimento para gastar energia das
habilidades .Em psicologia, a aprendizagem crianças, mas meios que contribuem e enriqueé o processo de modificação da conduta por cem o desenvolvimento intelectual e diz ainda:
treinamento e experiência, variando da simples
aquisição de hábitos à técnicas mais compleO jogo é, portanto, sob as suas duas formas
essenciais de exercício sensório – motor e de
xas.
simbolismo, uma assimilação da real à atividade
Os jogos e as brincadeiras, sem dúvida, são própria, fornecendo a esta seu alimento necesas atividades mais importantes na Educação sário e transformando o real em função das neInfantil. Estas palavras sempre causaram muita cessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos
discussão quanto a sua definição e ação na ativos de educação das crianças exigem que se
forneça às crianças um material conveniente, a
prática. Na educação, essas discussões semfim de que, jogando, elas cheguem a assimilar
pre estiveram ligadas às atividades lúdicas funas realidades intelectuais que, sem isso, permadamentais na formação das crianças e verda- necem exteriores à inteligência infantil (PIAGET
deiras facilitadoras dos relacionamentos e das 1976, p.160).
vivências dentro e fora de sala de aula.

O LÚDICO E A FUNÇÃO PEDAGÓGICA

VANTAGENS DO LÚDICO AO ALUNO

As atividades lúdicas são aquelas que promovem a imaginação. O caráter de integração
Quando se propõe um jogo, além dos objetivos
contidos nestas atividades fez com que a edu- cognitivos a serem alcançados, esperamos que
cação usufruísse mais um instrumento para fa- as crianças sejam capazes de:
cilitar a aprendizagem para integrar ao conhecimento com uma ação prática dos alunos. Fica
• Respeitar limites: Desenvolver hábitos e atitumuito claro o consenso entre vários estudiosos
des, respeitar o outro, melhorar o comportamento social, trabalhar a competição como
da educação que os jogos e as brincadeiras
parte e não como a essência do jogo (saber
são indispensáveis no ato de aprender e ensiperder e ganhar).
nar de forma vivencial.
• Socializar: Aprender a viver e conviver, criando vínculos verdadeiros com os colegas
Brincar, jogar, relacionar, viver, simular, imagiampliando o sentido de grupo, gerando um
nar, aprender.
ambiente de colaboração e cooperação,
Desde os primeiros anos de vida, os jogos
promovendo relações de confiança entre o
e as brincadeiras são nossos mediadores em
grupo.
relação com as coisas do mundo. Desde o
• Criar e explorar a criatividade: Os jogos e as
chocalho ao vídeo game. Aprendemos a nos
brincadeiras proporcionam o desenvolvimenrelacionar com o mundo através dos jogos e
to do pensamento criativo. Desse modo, os
brincadeiras. Por este motivo possui papel de
alunos podem interagir, criar uma real interadestaque na Educação Infantil, pois é a base
ção entre o sujeito e o objeto de aprendizado desenvolvimento cognitivo e afetivo do ser
gem, de forma alegre e lúdica. Desenvolver
humano.
nos alunos o gosto pela busca, pela iniciativa
e tomada de decisões.
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Os jogos estão presentes no dia-a-dia do aluno. É através do jogo que ele constrói grande parte do conhecimento, caracterizado pelo
aspecto lúdico e prazeroso e a interação com
o outro de forma espontânea. Com este instrumento a criança ultrapassa seus próprios
limites, adquirindo mais autonomia na aprendizagem.

e ética na relação com companheiros de um
olhar confiante em suas possibilidades de continuar aprendendo e se desenvolvendo (KISHIMOTO, 1999).

Para Ana Luiza Smolka,(2009, p.35), No faz-de-conta, no palco, o corpo condensa a vivência das mais diversas imagens, incorpora
propriedades de objetos, movimentos, pessoas
O professor pode utilizar deste recurso pe- (SMOLKA, 2009, p.35).
dagógico em atividades de leitura, escrita,
matemática e outros conteúdos, devendo, no
Segundo a autora, O cérebro não é um eleentanto, saber usá-lo no momento oportuno. É mento estável. Ele não é apenas o órgão que
instrumento importantíssimo porém se utilizado conserva e reproduz nossa experiência antecorretamente.
rior, mas também o que combina e reelabora,
de forma criadora. Se a atividade do homem
Segundo Tizuko Morchida Kishimoto (1999, se restringisse à mera reprodução do velho, ele
p.75):
seria um ser apenas voltado para o passado. É
As atividades lúdicas influenciam significati- exatamente a atividade criadora que faz do hovamente na construção do conhecimento infan- mem um ser que se volta para o futuro, modifitil, pois elas devem ser fonte de prazer e des- cando o seu presente (SMOLKA, 2009, p.35).
coberta, nunca uma atividade forçada. Deve
ser uma atividade espontânea do ser humano,
A criança teria na brincadeira que faz com
onde a essência é o elemento lúdico, o prazer outra criança, ou sozinha, oportunidade para
proporcionado durante a atividade (KISHIMO- usar seus recursos para explorar o mundo,
TO, 1999, p.75).
ampliar sua percepção sobre ele e sobre si
mesma, organizar seu pensamento, trabalhar
Os modos de brincar com o outro se trans- seus afetos, sua capacidade de ter iniciativa
formam conforme o parceiro e a situação mo- e ser sensível a cada situação. Em especial,
dificando-se com a idade e a experiência de o brincar de faz-de-conta é apontado por difevida. O controle do próprio corpo e de seus rentes pesquisadores como ligado à promoção
movimentos e expressões no manuseio de ob- da capacidade de imaginar e criar pela criança
jetos, na exploração das salas, na tomada de (SMOLKA, 2009, p.35).
um objeto ou sua entrega para o parceiro, parecem motivar os bebês em suas brincadeiras
Os jogos podem ser observados quando as
iniciais. Logo a brincadeira das crianças orien- crianças imitam e observam os movimentos
ta-se para imitar colegas, repetir seus gestos dos parceiros mais experientes, por meio de
e vocalizações, o que lhes exige observação gestos corporais e vocais, e também quanatenta e ajuste corporal vocal. Essa atividade do interagem com crianças da mesma idade.
se amplia e as crianças se voltam para outras Desde cedo as crianças apreciam brincar de
formas de brincar (KISHIMOTO, 1999).
esconde-esconde com seus familiares. Esta
atividade interativa lhes possibilita assumir difeEstimular a criança a assumir personagens rentes posições nos jogos em que participam
na brincadeira de faz-de-conta. O importante é em uma atividade voltada a garantir prazer à
o professor compor um conjunto de atividades criança e seus colegas (SMOLKA, 2009, p.35).
lúdicas que promovam as culturas infantis e a
construção pelas crianças de um olhar diferenciado para o mundo, de uma atitude solidária
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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 histórias lidas, ou inventam roteiros alimentados por
sua fantasia, utilizando-se de diferentes linguagens. 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. Aprender
a explicar as regras de uma brincadeira para
outra criança pode ampliar a compreensão
que a própria criança que explica tem do seu
comportamento na atividade. Desafiadas pelas situações novas construídas nas diferentes
formas de brincadeiras, as crianças exploram
encaminhamentos inovadores que têm que ser
disputados e negociados com diferentes crianças e passam a fazer parte da cultura daquele
grupo infantil (SMOLKA, 2009, p.35).

A RELAÇÃO ENTRE O LÚDICO E O
EDUCADOR
O educador segue a evolução social e cultural de sua comunidade e do mundo. Ele deve
sempre estar atualizado e utilizar ferramentas
e ideias disponíveis para aprender e ensinar,
para tornar a sala de aula o mais encantador
possível, onde todos se sintam incluídos. Nós,
educadores somos, ao mesmo tempo: Piaget,
Skinner, Roger, Freud, Vygotsky, entre outros.

ro: o jogo é diferente para cada idade, cultura,
meio e verdades de cada comunidade.
Vygotsky, apesar de não ter se dedicado ao
estudo do desenvolvimento infantil, tem muitas
contribuições que podem ser usadas na educação das crianças. Ele afirma, por exemplo,
“que os fatores biológicos são predominantes
sobre os sociais no início do desenvolvimento
humano e pouco a pouco, a interação social
torna-se fundamental para o desenvolvimento
do pensamento.”
Considerando essa teoria podemos dizer que
os jogos e as brincadeiras são elementos essenciais, socializadores e, consequentemente,
algo muito importante para o desenvolvimento
humano. Para Vygotsky, a criança é introduzida
no mundo pelos jogos e sua imaginação pode
contribuir para a expansão de suas habilidades
conceituais. O Lúdico é importante porque promove a aprendizagem, seja ela informal ou formal. Acontece dentro ou fora da escola, dentro
ou fora de sala de aula.

O PAPEL DO EDUCADOR NO
PLANEJAMENTO DE SUAS AULAS

Segundo Antunes (2008), a qualidade de
uma relação entre professor e aluno é um diferencial no processo ensino- aprendizagem e
no desenvolvimento da criança, pois cabe ao
professor ajudar na construção da auto- estima
infantil, favorecendo à criança uma imagem positiva de si mesma, aceitando-a e apoiando-a
Segundo Jean Piaget (1971, p.75):
O jogo ilustra muito bem o seu caráter abran- sempre que preciso.
gente e imaginativo. Quando brinca a criança
Para o autor (2008), a autoestima refere-se
assimila o mundo a sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois sua interação com à capacidade que o indivíduo tem de gostar
o objeto não depende da natureza do objeto, de si mesmo, condição básica para sentir-se
mas da função que a criança lhe atribui no con- confiante, amado, respeitado. Tal capacidade,
texto em que está inserida (PIAGET, 1971, p, porém, não se instala no indivíduo como um
passe de mágica, mas faz parte de um longo
75).
processo que tem sua origem ainda na infânSabemos que Piaget aborda e valoriza, em cia. No que se refere às brincadeiras, o papel
suas fases de desenvolvimento a inteligência do professor baseia-se nos seguintes aspecna criança, os tipos de jogos mais adequados tos:
para cada uma das fases. E isso é verdadei687
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• Observar: é inegável a importância da observação nas brincadeiras das crianças
como fonte de conhecimento das mesmas quanto à suas formas próprias de
pensar e agir sobre o mundo
• Compartilhar: é fundamental que o educador lhe forneça espaço, tempo e materiais
apropriados e convidativos para o brincar,
auxiliando-as quando solicitados
Respeitando as decisões e escolhas, o educador poderá ser um participante (não um
orientador) que busca enriquecer a brincadeira
trazendo novas indicações e relações que poderão ser estabelecidas (ANTUNES, 2008).
A chave para uma boa intervenção do educador nas brincadeiras, portanto, é a observação
e o respeito pelas escolhas dos alunos, o que
só será possível pelo conhecimento do jogo
da criança, do que brincam como brincam de
sua cultura, de sua lógica própria (ANTUNES,
2008).
Segundo essa concepção, a criança precisa
tanto de atividades grupais que a levem a socializar-se quanto de atividades individualizadas que o possibilitem o entendimento às suas
necessidades pessoais. O educador precisa
compreender estas duas necessidades, valorizando, auxiliando e interagindo sempre.
Para Smolka (2009), brincar é prazer, é divertimento, muito importante em todas as fases
da vida e faz parte das necessidades vitais do
ser humano. É essencial que o educador reflita
que a brincadeira não é “uma perda de tempo”
não deve priorizar atividades em folha como
sendo a única fonte de aquisição do saber.
Massacrando seus alunos com a “quantidade
de lição”, essas atividades precisam ser equilibradas, reservando grande parte de seu tempo com atividades lúdicas. “A criança aprende
brincando”, tudo ao seu tempo.

Segundo o autor (2009), para que os jogos
e as brincadeiras ajudem com o processo de
construção do conhecimento é preciso diminuir o autoritarismo do professor ( no sentido
de poder) .Incluir atividades que favoreçam a
troca de sugestões, opiniões das questões e
criar situações para o desenvolvimento da autonomia.
É preciso incentivar e desafiar os alunos,
criando um ambiente propício para o desenvolvimento do pensamento crítico e a tomada
de decisões no grupo social. A participação do
aluno no desenvolvimento dos jogos, da apresentação dos jogos, da discussão das regras,
das possibilidades de jogadas, é muito importante (SMOLKA, (2009).
De acordo com Smolka (2009), para que o
professor atinja resultados positivos ele necessita ter em mente algumas posturas, quebrando paradigmas e acreditando na proposta de
inovação. Para isso, o professor deverá:
• Estar sempre atento aos interesses do
aluno;
• Criar um clima de desafio à resolução de
problemas;
• Apresentar e discutir as regras do jogo
com todos os participantes;
• Os jogos e brincadeiras espontâneas e as
atividades culturais ( jogos tradicionais)
podem contribuir para a construção do
conhecimento do aluno, desde que tenhamos cuidado para não transformarmos
uma atividade lúdica em atividade mecânica e repetitiva (SMOLKA, (2009).
A criança se apropria do conhecimento coletivo quando toma iniciativa, levanta e defende
sua opinião, observa, fala, ouve, crítica, sugere,
pensa e se faz compreender pelo grupo. É essencial que o professor trabalhe o emocional
do aluno de forma que ele desenvolva e compreenda a questão da perda (SMOLKA, 2009).
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Para o autor (2009), o educador deve despertar nos alunos o sentido de colaboração e
de trabalho em conjunto, integrando, incluindo,
despertando o respeito mútuo. No caso dos jogos a criança precisa de ajuda para aprender
a vencer, sem ridicularizar o próximo. Por outro
lado também direcionar a questão da perda,
reforçando a colaboração e a união do grupo.
Ficar atento às inseguranças, as dificuldades.
O papel do professor é fundamental, no sentido de preparar a criança para a competição
sadia, na qual impere o respeito e a consideração pelo adversário. É neste momento que
deve prevalecer o valor do grupo (SMOLKA,
2009).

O LÚDICO E A ALFABETIZAÇÃO
Na concepção Vygotskyana a Alfabetização
e o Letramento também fazem parte da construção do conhecimento da criança e não mais
existem por si só. São conceitos que tem feito parte de vários estudos sobre Educação da
atualidade. Cada vez mais faz-se necessário
inseri-los nas práticas Pedagógicas (SMOLKA,
2009).

O ambiente lúdico proporciona o desenvolvimento da curiosidade, do desafio, desenvolve
habilidades cognitivas, motoras, afetivas, éticas, e sociais, além da aprendizagem específica da alfabetização. Brincando a criança tem a
oportunidade de aprender conceitos, regras e
valores (SMOLKA, 2009).
Alfabetização acontece de uma forma contínua na vida da criança e, quando o lúdico
está presente nas práticas educativas, nas atividades de aprendizagem, nos momentos de
atividades livres, desperta o prazer de estar na
escola e de aprender. Assim, elas criam um
espaço de experimentação e descoberta de
novos caminhos de forma alegre, dinâmica e
criativa (SMOLKA, 2009).
O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta
o raciocínio lógico e leva a criança a avançar
suas hipóteses. Desta forma, ela desenvolve o
processo de ensino aprendizagem, se alfabetiza e de forma mais natural e dinâmica e de
sucesso. Nas situações de jogos e brincadeiras, os alunos partilham suas descobertas com
os colegas e assim vão aprendendo a ler e a
escrever com melhores resultados.

A vida da criança é uma sucessão de experiências de atividades construídas por ela
mesma e através do ambiente que a cerca.
Conquistadas através da exploração visual, auditiva, brincadeiras, interação com o outro. Todos estes aspectos influenciam em sua aprendizagem (SMOLKA, 2009).

O papel do professor é de suma importância
Ele deve estar diante deste desafio de proporcionar estes momentos na construção de sua
prática Pedagógica. Buscar novas formas de
tornar o ensino estimulante e eficaz, criando situações para estas experiências, sempre com
atenção ao seu planejamento e seus objetivos
No processo de aprendizagem da leitura e (SMOLKA, 2009).
da escrita, a criança se depara com um mundo repleto de atrações: (letras, palavras, frases,
textos) e mergulhará neste mundo com muito
mais facilidade se puder participar integralmente dele e se o processo for percorrido de maneira mais prazerosa e significativa. Portanto, a
necessidade de relacionar a alfabetização com
o lúdico passa a ser imprescindível. A alfabetização não se encontra mais sozinha. A alfabetização e o Lúdico são inseparáveis (SMOLKA,
2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa acima trilhada, pode-se dizer que, por meio do lúdico, passamos
por caminhos que mostraram que a criança se desenvolve cognitivamente, psicologicamente e
socialmente com simples ato de brincar ou até mesmo com jogos e brincadeiras simples no seu
dia a dia; ou jogos e brincadeiras mais elaborados no seu cotidiano escolar.
Proporcionando um melhor entendimento cognitivo da criança, Jean Piaget, Lev S. Vygotsky e
Celso Antunes contribuíram para que pudéssemos entender a importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil.
No ato de brincar a criança entra em contato com a realidade externa, passa a interagir com
o mundo e senti-lo, compreendê-lo e transformá-lo. Dessa forma, mesmo a sociedade que os
valores se extinguem cada vez mais e por meio de jogos e brincadeiras que as crianças além
de aprender, adquirem uma experiência social de completa significação para o desenvolvimento
de sua personalidade e constituem grande parte do patrimônio lúdico das crianças. Assim, esse
estudo trará contribuições significativas para o país, educadores e crianças.
É essencial que o educador tome consciência e reflita sobre o mundo imaginário da criança.
Qualificar, adjetivar o significado mais amplo da dimensão do aprender para o segmento da
educação Infantil.
Toda reflexão nos faz pensar e interiorizar que a criança é uma potência e seu mundo imaginário ocupa um local de destaque no processo pedagógico. As crianças precisam ser compreendidas em suas fantasias, imaginação, múltiplas linguagens, seus movimentos, em várias
expressões, manifestações, criações, produções e recriações.
Somente respeitando estes aspectos o educador e todos os envolvidos poderão entender o
que os alunos desejam para si, ainda perceber o que as crianças nos revelam, do que conhecem do mundo e também ser parceiros de suas experiências, emoções, jogos, brincadeiras,
sentimentos. Tudo o que é representado neste período de vida, tão singular e plural ao mesmo
tempo, que chamamos de infância.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Os Jogos e as Brincadeiras fazem parte da história da humanidade e constituem um
incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades de forma lúdica. Tornou-se ao longo dos
séculos uma das formas mais presentes de desenvolver habilidades cognitivas, físicas e emocionais. São consideradas ferramentas valiosas para ensinar podendo ser usados em todas as
etapas de ensino. Na escola essa realidade tem sido repensada como forma de autoconhecimento, representatividade, comunicação e expressividade. Através dos jogos e brincadeiras,
a criança aprende e cria espaços, que demonstram seus sentimentos, emoções, afetividade
e até mesmo agressividade.Neste sentido, a partir das orientações da nova Base Nacional
Comum Curricular – BNCC, entender como o desenvolvimento cognitivo e físico da emoção
e da linguagem por meio dos jogos  brincadeiras torna a aprendizagem mais significativa é o
objetivo do presente estudo.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras;   Desenvolvimento Cognitivo; Desenvolvimento Motor;  
BNCC.
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INTRODUÇÃO
Os jogos e brincadeiras quando usados com objetivos pedagógicos tornam-se um facilitador
no processo ensino-aprendizagem. “Os jogos são brincadeiras e ao mesmo tempo meios de
aprendizagem” (PIAGET,1967, p. 87).
É através dos jogos e brincadeiras que as crianças conseguem descobrir-se e compreender o
mundo que o cerca. Brincando e jogando a criança desenvolve muitas habilidades, entre elas:
a criatividade, a imaginação, a criticidade, a autoestima entre outras.
Como explica Vygotsky (1984,p.12): “As crianças, em suas brincadeiras, reproduzem muito do
que vêem, mas é sabido o papel fundamental que ocupa a imitação nas brincadeiras infantis.
Estas são, com freqüência, mero reflexo do que vêem e ouvem dos maiores, mas tais elementos da experiência alheia não são nunca levados pelas crianças aos jogos como eram na realidade. Não se limitam a recordar experiências vividas, senão as que reelaboram criativamente,
combinando-as entre si e edificando com elas novas realidades de acordo com seus desejos e
necessidades”.
Sabendo da importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento integral dos educandos, é necessário que cada vez mais sejam inseridos nos conteúdos diários do âmbito escolar, possibilitando assim que a criança aprenda de forma prazerosa e atrativa.
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A HISTÓRIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS
De acordo com VON (2000), os brinquedos
e brincadeiras existem há muitos anos, não se
sabe quem os inventou, só se sabe que sua
história é tão antiga quanto a história do homem, ou seja, o brincar surgiu há muitos anos
ao longo de toda a história e está diretamente
relacionada à educação e a criança.

Ludwig Wittgenstein, em 1932, criou uma definição para jogo: em seu texto Investigações
Filosóficas, cria o termo “jogos de linguagem”
e demonstra que as definições de jogo a partir
de características como entretenimento, regras
e competição são incompletas e inadequadas.
Completa que os jogos não podem ser agrupados por uma única definição, mas apresentam
um conjunto de características que são compartilháveis dentre as definições possíveis.

O filósofo Huizinga, em 1938, argumenta
que o jogo é uma categoria absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o raciocínio (Homo sapiens) e a fabricação de objetos
(Homo faber), então a denominação Homo ludens, quer dizer que o elemento lúdico está
na base do surgimento e desenvolvimento da
Para Oliveira (1993), a brincadeira é tam- civilização.
bém uma atividade regida por regras, pois não
A realidade do jogo pode ultrapassar a esfeé qualquer comportamento que se torna aceitável no âmbito de uma dada brincadeira. As ra da vida humana e não ter fundamento em
regras contribuem para que a criança entenda qualquer elemento racional, mas para Chateau
o universo particular dos diversos papéis que (apud KISHIMOTO, 2005, p.21), “o jogo ultrapassa os limites da atividade puramente física
desempenha.
ou biológica”.
As brincadeiras e os brinquedos durante anos
da história da humanidade estiveram restritos
aos adultos ou ao coletivo. Somente a partir do
século XVII e, sobretudo no século XVIII, com a
valorização da infância, passaram a fazer parte
também do universo infantil.

Muitas brincadeiras conhecidas hoje nasceram nas grandes civilizações, e muitas delas
são transmitidas até hoje de geração a geração, em todos os lugares do mundo, fazendo
com que ocorram trocas férteis e aproximação
entre as diferentes gerações por meio da valorização da experiência do outro. Essa situação
ocorre devido ao fato de que as pessoas sempre sentiram necessidade de brincar e a cultura da brincadeira é um fenômeno de grupo.
Benjamin (1984) fez algumas reflexões relevantes sobre o lúdico, considerando seu aspecto cultural. Brincar para ele se documenta em
como o adulto se coloca em relação ao mundo da criança. Seus estudos incursionam pela
história cultural dos brinquedos, desde épocas
remotas atingindo o seu auge no século XIX,
quando os objetos artesanais são substituídos
pelos industrializados.

Os jogos são instrumentos eficazes para o
desenvolvimento do ser humano. E através deles, segundo Oliveira (2000, p. 67) a criança
desenvolve a “imaginação, a criatividade, a
socialização, a expressão, a 23 discussão, reciprocidade, capacidade de solucionar problemas e desenvolve formas de comportamentos
e de cooperação”.
Para Brenelli (2003, p.136), assim como outros instrumentos de educação, jogos “evoluíram e chegaram até os meios modernos de
comunicação como computadores e Internet,
o jogar é uma brincadeira organizada, convencional, com papéis e posições marcadas”, cujo
processo de evolução apresenta características bem específicas.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E
JOGAR NA VISÃO DE DIFERENTES
AUTORES
Kishimoto (2000) defende que a brincadeira e o jogo interferem diretamente no desenvolvimento da imaginação, da representação
simbólica, da cognição, dos sentimentos, do
prazer, das relações, da convivência, da criatividade, do movimento e da autoimagem dos
indivíduos. A criança deve brincar para se desenvolver. Vygotsky, reflete sobre o brinquedo
e a brincadeira na vida das crianças.
Para Vygotsky (1984) o desenvolvimento
acontece ao longo da vida e as funções psicológicas são construídas ao longo dela. O autor destaca que no jogo a criança encena a
realidade, utilizando regras de comportamento
construídas socialmente. A brincadeira é uma
atividade com contexto social e cultural, onde
a criança recria a realidade utilizando sistemas
simbólicos. Segundo Vygotsky, a brincadeira
possui três características: a imaginação, a imitação e a regra. Elas estão presentes em todos
os tipos de brincadeira infantis, tanto nas tradicionais, nas de faz-de-conta quanto nas que
exigem regras.

fazer os seus desejos imediatamente. Quanto
mais nova for à criança menor será o espaço
entre o desejo e a satisfação.
Antunes (2003) destaca as principais características das teorias de Freud, Vygotsky e Piaget sobre a importância dos jogos e brincadeiras nesse processo.
a)Vygotsky: o lúdico privilegia a linguagem e
o significado no desejo de brincar, mostrando
que sem esses recursos seria muito mais áspera a transposição mental, entre os significados
e os recursos significantes;
b) Piaget: a criança que brinca desenvolve
sua linguagem oral, pensamento associativo,
suas habilidades auditivas e sociais, além de
construir conceitos de relações espaciais e se
apropriar de relações de conservação, classificação, seriação, aptidões visuo-espaciais e
muitas outras;
c) Freud: maneira como somos, pensamos,
comportamos e construímos nossa alta ou
baixa-estima é produto da relação entre nosso consciente e nosso inconsciente e, assim
somos como que dirigidos por determinações
que fogem ao império de nossa vontade ou intenção. A tarefa de uma boa educação infantil
seria a de propiciar, através de brincadeiras, o
afeto e a sociabilidade, dando voz aos sonhos
infantis.

Vygotsky (1988), indica a relevância de brinquedos e brincadeiras como indispensáveis
para a criação de situação imaginária. No moJOGOS E BRINCADEIRAS: EDUCAÇÃO
mento em que a criança está brincando, moviFÍSICA ESCOLAR
menta-se em busca de parceria e na exploração de objetos, comunica-se com seus pares e
Os jogos e brincadeiras apresentam enorme
se expressa por meio de múltiplas linguagens,
importância no processo de desenvolvimento
descobre regras e toma decisões.
e socialização das crianças, proporcionando o
Levando em consideração que para Vygotsky desenvolvimento de habilidades e competênaquisição do conhecimento se dá através das cias.
zonas de desenvolvimento: a real e a proximal.
O simples ato de brincar é uma característica
A zona de desenvolvimento real é a do conhecimento já adquirido, é o que a pessoa traz comum aos seres humanos, todos nós brincaconsigo, já a proximal só é atingida de início, mos. A brincadeira proporciona novos aprendicom o auxílio de outras pessoas mais “capa- zados a cada momento para as crianças, reflezes”, que já tenham adquirido esse conheci- tindo no contexto social em que está inserida.
mento.O autor ressalta que a criança pequena
tem uma necessidade muito grande de satis-
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No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e
o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e
brincadeiras na Educação Infantil, por meio do
aprofundamento de seu conhecimento sobre si
mesmas e de sua comunidade, valorizando-se
os contextos mais próximos da vida cotidiana.
Espera-se que as crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações sociais
e étnico-raciais, identificando-se com a sua comunidade e respeitando os diferentes contextos socioculturais (BNCC, 2018).
Na BNCC, cada uma das práticas corporais
tematizadas compõe uma das seis unidades
temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe destacar que a categorização
apresentada não tem pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre as denominações das
(e as fronteiras entre as) manifestações culturais tematizadas na Educação Física escolar.
A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades voluntárias exercidas
dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração
de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem
como pela apreciação do ato de brincar em si.
Essas práticas não possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam
ser reconhecidos jogos similares em diferentes
épocas e partes do mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos
culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer
que um conjunto grande dessas brincadeiras e
jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los
populares (BNCC, 2018).

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.
Ainda no que se refere ao ensino de jogos
e brincadeiras 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.

Dentre as seis unidades temáticas a serem
abordadas ao longo do ensino fundamental, os
jogos e brincadeiras se destacam como uma
das práticas corporais. Unidos aos esportes,
às ginásticas, às lutas e às práticas corporais
de aventura, constituem campos de saberes
responsáveis pelo aprimoramento tanto motor
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COMPONENTE
ANO
UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ANO
UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ANO

Educação Física
1º; 2º
Brincadeiras e Jogos
Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional,
reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.
3º, 4º e 5º
Brincadeiras e Jogos
Brincadeiras e Jogos Populares do Brasil e
do mundo
Brincadeiras e Jogos de matriz indígena e
africana
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras
e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana,
e recriá-los, valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias
para possibilitar a participação segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana.
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do
Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse
patrimônio histórico cultural na preservação
das diferentes culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena
e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços
públicos disponíveis.
6º e 7º
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UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

Jogos Eletrônicos
Jogos Eletrônicos
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola
e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados
atribuídos a eles por diferentes grupos sociais
e etários. (EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos
em função dos avanços das tecnologias e nas
respectivas exigências corporais colocadas
por esses diferentes tipos de jogos.

BRASIL. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM. DISPONÍVEL EM:
HTTP://DOWNLOAD.BASENACIONALCOMUM.MEC.GOV.BR/ ACESSO: 15. MAR. 2020.

A unidade temática “Brincadeiras e Jogos” 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 brincadeiras
e jogos populares, e segue para os Jogos Eletrônicos.

699

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

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).
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 sentido, a utilização de jogos e brincadeiras se tornam
fundamentais para que a aprendizagem aconteça.

ANO: 1º E 2º
• Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes
no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.
• Explicar, por meio de múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando
a importância desses jogos e brincadeiras
para suas culturas de origem.
• Planejar e utilizar estratégias para resolver
desafios de brincadeiras e jogos populares
do contexto comunitário e regional, com
base no reconhecimento das características
dessas práticas
• Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos
e demais práticas corporais tematizadas na
escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na
comunidade.

ANO: 3º, 4º E 5º
• Experimentar e fruir brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do mundo, incluindo
aqueles de matriz indígena e africana, e
recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural.
• Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os
alunos em brincadeiras e jogos populares
do Brasil e de matriz indígena e africana.
• Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual),
as brincadeiras e os jogos populares do
Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural
na preservação das diferentes culturas.
• Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as
aos espaços públicos disponíveis.

ANO: 6º E 7º
• Experimentar e fruir, na escola e fora dela,
jogos eletrônicos diversos, valorizando
e respeitando os sentidos e significados
atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários.
• Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função
dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas
por esses diferentes tipos de jogos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história dos jogos e brincadeiras 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 que assumiram diferentes e importantes significados.

As brincadeiras e os jogos são uma ferramenta de trabalho muito importante e valiosa no processo de ensino e aprendizagem, articulando as mais variadas áreas do conhecimento, os jogos
e brincadeiras são atrativos para os alunos e tem uma função essencial no desenvolvimento da
criança.

O brincar é uma forma de comunicação é por meio das brincadeiras que as crianças se desenvolvem, adquirindo habilidades criativas, sociais, intelectuais e físicas. É através do brincar que a
criança desperta suas emoções, aprende a lidar com fatos do seu dia a dia e de toda sua vida,
podendo torná-la assim, um ser mais cooperativo, criativo e sociável.

Sendo assim, os jogos e Brincadeiras favorecem a autoestima, auxiliando no processo de
interação com si mesmo e com o outro, desenvolvem a imaginação, a criatividade, a capacidade motora e o raciocínio. Possibilitando a criança conhecer e analisar o mundo e construir sua
personalidade.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DOCUMENTOS

RESUMO: O objetivo deste trabalho é estudar a educação inclusiva, seu processo histórico, sua
atualidade e a legislação nacional e internacional acerca do tema. O método para este estudo
foi a pesquisa bibliográfica e a confrontação entre autores e entre as documentos internacionais e a legislação brasileira. O estudo foi feito de maneira estrutural, buscando compreender
a gênese das leis e das transformações acerca da educação inclusiva. Ao analisar os documentos internacionais e posteriormente a legislação brasileira é passível de concluir que nossa
legislação é caudatária aos documentos internacionais no que tange a temática da inclusão
e preceitos como isonomia e dignidade da pessoa humana, isso se deve em parte ao nosso
país ter estagnado por quase duas décadas após da 2ª Guerra Mundial em uma ditadura militar que cercear a liberdade e dignidade da pessoa humana. A 2º Guerra Mundial trouxe o
substrato necessário para uma reflexão da exclusão e suas possíveis consequências, já que
trazia em seu âmago ideias se segregação, essa reflexão que condena as formas de exclusão
culminou com a criação da ONU e a ONU por sua vez criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. As ciências jurídicas são também ciências sociais e por isso a sociedade e seu
desenvolvimento terá implicações diretas na elaboração das leis, como vimos nos parágrafos
anteriores um documento internacional foi corolário do fim da 2ª Guerra Mundial e a Constituição Federal do Brasil foi consequência do fim do regime militar.  Sendo assim, este trabalho
busca conceituar no tempo e no espaço as leis e documentos internacionais para demonstrar
a importância da sociedade e da escola nas mudanças que culminaram com esse processo de
educação inclusiva que temos na atualidade.
Palavras-chave: Inclusão;  Legislação;  Escolar;  História;  Educação.
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HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE
INCLUSÃO
O artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos datada de 1948, preconiza a
promoção da compreensão, tolerância e amizade entre nações e grupos raciais e religiosos. Esse artigo decorre do reconhecimento
pela mesma Declaração, da igualdade entre
os seres humanos como direito humano. Esse
princípio, por si só, constitui a base dos direitos
fundamentais nas constituições de estados e
nações que visam à promoção da dignidade
humana, incluindo direitos civis como a igualdade e a ausência de discriminação.
Nesse sentido, a educação hoje, da forma
como ainda é estruturada, não responde a
essa concepção, pois, é veículo de discriminação e exclusão e, portanto, se distancia de
sua essência como direito humano. A proposta
da educação inclusiva é o resultado de discussões, estudos teóricos e práticos no Brasil e no
mundo que nasceu em um contexto histórico
que resgata a educação como lugar de exercício de cidadania e garantia de direitos sociais
básicos a uma sociedade justa e democrática.
As escolas, com altos índices de exclusão
causada pela pobreza ou pela deficiência intelectual ou até física de indivíduos, marginalizam
uma parte da sociedade que em um processo
educacional mais amplo e inclusivo, deveriam
incorporar e integrar essa população. Com o
intuito de compreender como se organizou o
atendimento às pessoas com deficiência/necessidade educacionais especiais, é preciso
recorrer à história e, com ela aos principais
personagens, movimentos, organizações, documentos oficiais e programas especializados
para o atendimento às necessidades especiais
dos alunos com deficiência que serviram de
base para as chamadas políticas de inclusão
no âmbito escolar, entre eles, e em especial, a
Sala de Recursos, caracterizada como apoio à
inclusão.

Segundo Mazzotta (2005, p.15) a defesa da
cidadania e do direito à educação das pessoas com deficiência é atitude muito recente em
nossa sociedade. Manifestando-se através de
medidas isoladas, de indivíduos ou grupos, a
conquista e o reconhecimento de alguns direitos dos portadores de deficiência podem ser
identificados como elementos integrantes de
políticas sociais, a partir de meados deste século.
Buscando na história da educação, constata-se que até o século XVIII, grande parte das
noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e ocultismo,
havendo pouca base científica para o desenvolvimento de noções realísticas (MAZZOTTA
2005, p.16). A falta de conhecimento sobre as
deficiências fazia com que essas pessoas fossem marginalizadas, ignoradas. A própria religião, ao afirmar ser o homem feito à “imagem
e semelhança de Deus”, sendo assim um ser
perfeito, levava à crença de que as pessoas
com deficiência por não se adequarem a essa
“perfeição” eram postas à margem da condição humana:
Por outro lado, o consenso social pessimista que acreditava ser a condição de “incapacitado”, “deficiente”, “inválido” da pessoa com
deficiência como algo imutável, levava à omissão da sociedade em relação à organização
de serviços para atender as necessidades individuais dessa população. Assim, somente
quando em um determinado momento histórico (século XIX) a sociedade apresentou condições materiais mais favoráveis, é que determinadas pessoas, leigos ou profissionais, com
deficiência ou não, despontaram como líderes
da sociedade em que viviam, para sensibilizar, organizar medidas para o atendimento a
seus pares também com deficiências. Essas
pessoas, como representantes dos interesses
e necessidades das pessoas com deficiência,
ou com elas identificadas, abriam espaço nas
mais variadas áreas para a construção de conhecimentos e de alternativas para uma melhor
condição de vida de tais pessoas (MAZZOTTA,
2005, p.27).
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Foi principalmente na Europa que surgiram
os primeiros movimentos pelo atendimento às
pessoas com deficiência, refletindo mudanças
na atitude dos grupos sociais, se concretizando em medidas educacionais. Tais atitudes
educacionais foram se expandindo, primeiramente sendo levadas para os Estados Unidos
e Canadá e, posteriormente, para outros países, inclusive o Brasil.

atendiam também alunos com outras deficiências. No mesmo período, três instituições especializadas atendiam alunos com deficiência
mental e outras oito dedicavam-se à educação
de alunos com outras deficiências e em 1947
o Instituto Benjamin Constant, juntamente com
a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro,
realizou o primeiro Curso de Especialização de
professores na Didática de Cegos. (Id, p.33).

Inspirados em experiências concretizadas
na Europa e Estados Unidos, alguns brasileiros iniciaram, já no século XIX, a organização
de serviços para atendimento a cegos, surdos,
pessoas com deficiências mentais e físicas.
Durante muito tempo tais atendimentos caracterizavam-se como iniciativas oficiais e particulares isoladas, refletindo o interesse de alguns
educadores pelo atendimento educacional
dessas pessoas com deficiência (MAZZOTTA,
2005, p.27). Somente no final dos anos 50 e
início da década de 60 do século XX, é que
ocorre a inclusão da Educação Especial na política educacional brasileira (Id, p.27).

Outras instituições foram fundadas até meados do século XX. No entanto, são destacadas
apenas algumas, para marcar a trajetória da
institucionalização e atendimento à diferença,
sinalizando, inicialmente, o atendimento médico às pessoas com deficiência/necessidades
educacionais especiais. A educação das pessoas com deficiência/necessidades educacionais especiais, durante muito tempo não se
apresentava interessante à economia, ou como
aspecto indispensável ao desenvolvimento do
país. As pessoas com deficiência não eram vistas como produtivas; sua formação era voltada
à sua subsistência para não ser tão onerosa à
sua família e, consequentemente, ao Estado.

Em 1854 foi criado por D. Pedro II através do
Decreto Imperial nº1. 428, na cidade do Rio de
Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje denominado Instituto Benjamin Constant (IBC), grande centro produtor de pesquisa
nessa área. (idem). D. Pedro II, pela lei Nº839,
cria no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos
Surdos-mudos, hoje denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). (Id,
p.28).
Vale ressaltar a importância do 1º Congresso de Instrução Pública, ocorrido em 1883, em
que um dos temas era a questão de currículo e a formação de professores para cegos e
surdos assuntos que ainda são discutidos nos
dias atuais. Até 1950 havia quarenta estabelecimentos de ensino comum mantidos pelo
poder público e que prestavam algum tipo de
atendimento escolar especial a sujeitos com
deficiência mental. Outros catorze estabelecimentos de ensino comum, dos quais um federal, nove estaduais e quatro particulares,

Fazendo um breve relato sobre a história de
como eram tratadas as pessoas com alguma
deficiência pode-se dizer que passaram do extermínio, do abandono, do período da exposição, o que na idade antiga não representava
um problema de natureza ética ou moral, a um
novo período em que podiam continuar vivas,
embora ainda vistas como pessoas doentes,
defeituosas e/ou mentalmente afetada. Na Idade Média, de acordo com as idéias cristãs,
elas não podiam mais ser exterminadas; eram
então, abrigadas em igrejas, conventos, asilos.
Foi a época do asimismo, precursora do assistencialismo ainda visto na sociedade atual.
O período do organicismo surge na Idade
Moderna, passando-se da filantropia para o
modelo médico relacionado à deficiência. A
partir da idade contemporânea há uma nova
forma de se conceber a pessoa com deficiência, constatando-se suas possibilidades de
aprendizagem e desenvolvendo-se alternativas
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para seu atendimento educacional no sistema
regular de ensino, em função de suas necessidades especiais. Essa pessoa, antes vista apenas como limitada, agora deve ser vista como
alguém com potencialidades, com capacidades que devem ser desenvolvidas, com condições de viver em ambientes menos restritos,
menos segregativos.

No entanto, mesmo havendo tentativas de
efetivação de um amplo processo de inclusão
escolar e, mesmo que ele seja fortalecido por
vasta legislação, a marginalização das pessoas
com deficiência/necessidades especiais brasileiras, continua, pois seu processo de exclusão
é anterior ao período de escolarização. O Brasil
é um dos países campeões em desigualdade
social, ou seja, em desigualdade econômica,
A partir dos anos 60-80 já do século XX, tem- e isso se reflete nas condições precárias de
-se a proposta de um novo modelo de con- vida de sua população. Segundo Patto (2008,
vivência social, tendo como princípios a indi- p.27):
vidualização, a normalização e a integração.
Trabalha-se o aluno com deficiência, fora do
Há explicações teóricas da marginalidade
contexto social, depois busca-se integrá-lo à que a atribuem ao fato de que, nos países subsociedade que não se modifica para receber desenvolvidos, algumas regiões ficam de fora
esse indivíduo da forma como ele é, respeitan- do desenvolvimento capitalista industrial, o que
do-se sua individualidade, suas peculiaridades. tem um efeito excludente sobre os que vivem
Ele é quem deve se adaptar à sociedade. Vive- nesses polos atrasados da economia. Em ou-se sob o princípio da integração.
tros termos, nesses países, a população sobrante não seria despossuída pelo sistema caOs anos 90 trazem novas mudanças na es- pitalista, mas apenas agravada por ele, uma vez
trutura da sociedade e da educação escolar. que, em condições subdesenvolvidas, o capital
Chega ao Brasil a nova terminologia denomi- não tem condições de incorporar o excedente
nada Inclusão, que já vinha sendo discutida e dessa modalidade sui generis de “exército de
implementada nos países nórdicos e nos EUA reserva (PATTO, 2008, p.27).
– Estados Unidos da América. Surge, então,
a chamada Escola Inclusiva a considerar as
necessidades de todos os alunos, estruturanJá Pereira (1971, apud PATTO, 2008, p.29do-se em função dessas necessidades, sendo 30) afirma: O sistema econômico capitalista
que tal estrutura deve ser eficiente para atender „periférico‟ tende a expelir, a expulsar, a extina todos os alunos, nos seus diferentes níveis guir (pela fome inclusive), a parte excedente
de ensino. A escola e o sistema educacional desse contingente, porque dela prescinde para
buscam apoio para trabalhar as diferenças, o seu funcionamento, em determinado estágio
sem tirar essas crianças do convívio social.
de seu desenvolvimento. Portanto, a exclusão
é parte inerente de uma sociedade dividida em
O século XXI traz consigo a proposta de classes e a escola, como parte integrante desta
superar as situações de exclusão, reconhe- sociedade, também é excludente. Na verdade
cendo os direitos da chamada diversidade e a escola exclui e pouco consegue contribuir
estimulando sua participação social plena na para minimizar a miséria de seus alunos e nem
sociedade. Hoje muito se tem falado, principal- é este seu papel, pois, na verdade, a escola,
mente no Estado do Paraná, em uma inclusão o processo de escolarização, devem contribuir
responsável envolvendo todos os setores da para com a melhoria das condições de vida de
sociedade, principalmente no âmbito escolar. A todos os seus alunos por meio de uma educaproposta da inclusão é a de enfrentar e superar ção de qualidade.
as situações de exclusão, reconhecendo os direitos da diversidade do alunado e estimulando
sua plena participação social.
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A falta de conhecimento da sociedade em geral, quanto às pessoas diferentes, aos marginalizados sociais, faz com que a deficiência seja
considerada uma doença crônica, um peso ou
um problema. O estigma da deficiência é grave, transformando as pessoas cegas, surdas e
com deficiências mentais ou físicas, em seres
incapazes, indefesos, sem direitos, sempre deixados para o segundo lugar na ordem das coisas. No plano governamental, falta uma política
pública de inclusão séria, com mais recursos
financeiros para dar suporte à inclusão, pois
o que se vê são programas, propostas, leis e
decretos que ficam, na maioria das vezes, só
no papel. Chauí (1.981, apud PATTO, 2008,
p.34) diz: “A escola de fato inclusiva é a escola que esclarece, a partir da própria experiência dos dominados. Numa sociedade dividida,
essa consciência é dividida, nem inteiramente
lúcida, nem inteiramente alienada, ela é contraditória, o que deixa espaço para a reflexão que
se nutre da própria contradição”
Diante de tal complexidade quanto às questões que envolvem a escola e a educação ditas “inclusivas”, há que se refletir para se compreender a sociedade, o sujeito e a educação
que se tem e qual a educação que se quer.
As mudanças são absolutamente necessárias,
mas a reestruturação das instituições não deve
ser apenas uma tarefa técnica, pois depende,
acima de tudo, de mudanças de atitudes, de
compromisso e disposição e muito mais que,
de cada pessoa, individualmente, depende de
todos, coletivamente. Na verdade nesta sociedade, o que tem sido possível são apenas experiências isoladas de inclusão que dão certo,
pois a tarefa educativa transformadora é muito
maior e está condicionada pelas determinações no modo de se produzir a própria riqueza
material.

Para Paulo Freire (2005, p.41) uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, nas relações uns com os outros e todos
com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se
como ser social e histórico como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador
de sonhos capaz de ter raiva porque é capaz
de amar. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros.
Dessa forma, o trabalho deve ser coletivo e
direcionado à apropriação do conhecimento
científico, pois assim cada sujeito com ou sem
deficiência será capaz de refletir sobre a sua
condição individual inserido nesta sociedade
que ora, inclui ora exclui. Na história do atendimento às pessoas com deficiência/necessidades especiais, constata-se que a preocupação
com o ensino de conteúdos escolares ainda
é recente. Na perspectiva da inclusão, a escola tem que se preocupar não apenas com
a convivência, com as trocas de experiências,
mas também e, primordialmente, com o aprendizado dos conteúdos científicos necessários e
valorizados pela sociedade atual, que trabalha
o tempo todo com informação e requer, cada
vez mais conhecimento.
No entanto, Mantoan (2003, p. 6) pensa que
sempre existe a possibilidade de as pessoas se transformarem, mudarem suas práticas
de vida, enxergarem de outros ângulos o mesmo objeto/situações, conseguirem ultrapassar
obstáculos que julgam intransponíveis, sentirem-se capazes de realizar o que tanto temiam,
serem movidas por novas paixões... Essa transformação move o mundo, modifica-o, torna-o
diferente, porque passamos a enxergá-lo e a
vivê-lo de um outro modo, que vai atingi-lo concretamente e mudá-lo, ainda que aos poucos e
parcialmente.
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Apesar da concepção idealista que permeia
a fala da autora, reitera-se que um trabalho
pedagógico de qualidade contribui para a formação de cada sujeito, como ser histórico e
social. É de fundamental importância a realização de uma ação pedagógica que promova a
efetiva aprendizagem dos conteúdos científicos
pelo aluno, pois o fato de ele frequentar a escola comum e conviver com outras pessoas
não é suficiente para suprir suas necessidades
especiais. Para que se torne alguém com chances de ser incluído socialmente, é preciso que
a escola lhe transmita o conhecimento historicamente produzido e que deve ser apropriado
por todos os alunos de forma indiferenciada.
Assim, tem-se a clareza de que o aprendizado
é o elemento essencial para garantir a inclusão
social.

Algumas concepções sobre os deficientes entendiam que eles estavam sendo punidos por
algum mal que causaram.

Entretanto, no decorrer da história da humanidade, observa-se que as concepções sobre
as deficiências foram evoluindo “conforme as
crenças, valores culturais, concepção de homem e transformações sociais que ocorreram
nos diferentes momentos históricos” (BRASIL,
2001, p.25). Em meados do século XIX encontra-se a fase de institucionalização especializada: aqueles indivíduos que apresentavam
deficiência eram segregados nas residências,
proporcionando uma “educação” fora das escolas, “protegendo” o deficiente da sociedade,
sem que esta tivesse que suportar o seu contato. Estes alunos com necessidades especiais
eram separados de qualquer forma de sociaO termo inclusão já deixa implícito a ideia lização e tinham educação proporcionada na
de que os alunos com necessidade especiais clausura de suas casas sem ter o menor consofriam e ainda sofrem exclusão. Analisando tato com outros alunos.
o período histórico da educação inclusiva no
Brasil, nos séculos XVII e XVIII, é possível notar
A partir do século XX, gradativamente, alguns
que se evidenciam teorias e práticas sociais de cidadãos começam a valorizar o público defidiscriminação, promovendo infinitas situações ciente e emerge a nível mundial através de mode exclusão. Essa época foi caracterizada pela vimentos sociais de luta contra a discriminação
ignorância e rejeição do indivíduo deficiente: a em defesa de uma sociedade inclusiva. Nesse
família, a escola e a sociedade em geral con- período histórico corroboram as críticas sobre
denavam esse público de uma forma extrema- as práticas de ensino da época, conduzindo
mente preconceituosa, de modo a excluí-los também questionamentos dos modelos análodo estado social. As escolas públicas e par- gos do ensino aprendizagem, gerando excluticulares não ofereciam estrutura física e nem são no cenário educacional:
profissionais qualificados para trabalhar com
A partir de 1930, a sociedade civil começa a
esses alunos deixando eles marginalmente na organizar-se em associações de pessoas preonossa sociedade, as escolas sequer aceitavam cupadas com o problema da deficiência: a esas matrículas de alunos com necessidades es- fera governamental prossegue a desencadear
peciais.
algumas ações visando à peculiaridade desse
alunado, criando escolas junto a hospitais e ao
Os deficientes mentais eram internados em ensino regular, outras entidades filantrópicas
orfanatos, manicômios, prisões dentre outros especializadas continuam sendo fundadas, há
tipos de instituições que os tratavam como surgimento de formas diferenciadas de atendidoentes anormais, “[...] na antiguidade as pes- mento em clínicas, institutos psicopedagógicos
soas com deficiência mental, física e sensorial e outros de reabilitação (JANNUZZI, 2004, p.
eram apresentadas como aleijadas, mal consti- 34).
tuídas, débeis, anormais ou deformadas” (BRASIL, 2001, p.25). Alguns eram submetidos aos
mais piores tratamentos incluindo choques.
709

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Nesse contexto, ao final do século XX, movimentos sociais, políticos e educacionais, estudiosos, associações e conferências propõem
aprofundar as discussões, problematizando os
aspectos acerca do público susodito, resultando em reflexões diante das práticas educacionais. Este movimento foi no âmbito internacional e trouxe severas repercussões no Brasil. A
Declaração de Salamanca (1994, p. 6) caracteriza a inserção dos indivíduos que possuem
NEE com uma política de justiça social, conforme explicita:
[...] as escolas se devem ajustar a todas as
crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras.
Neste conceito, terão de incluir-se crianças
com deficiência ou sobredotados, crianças da
rua ou crianças que trabalham, crianças de
populações remotas ou nómadas, crianças
de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e
crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou
marginais ( DECLARAÇÃO DE SALAMANCA,
1994, p. 6).

tivas especiais. Portanto, a escola tem a função
de receber e ensinar todas as crianças, jovens
e adultos independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, adaptando-os ao
processo ensino-aprendizagem, bem como a
estrutura física da escola adaptada às necessidades do seu alunado.
A partir de uma reflexão sobre o ideal de uma
escola como meio de inclusão dos portadores
de deficiência física ou mental, a preocupação
com a criação de uma legislação pertinente e
que regulamente essa prática torna-se primordial. As discussões sobre o tema refletiu o desenvolvimento, no decorrer do tempo, de leis
que melhor atendessem as necessidades dessa parcela da população que por tanto tempo
se manteve excluída do processo educacional
brasileiro e mundial (GOFFREDO, 1999, p. 31).

Todavia, é percebido que ao final do século
XX até os dias atuais os avanços sociais, pedagógicos e tecnológicos, por uma sociedade
inclusiva no Brasil, vêm sendo mais valorizada, contando com salas de recursos, atendimentos diferenciados, métodos tecnológicos
como computadores adaptados, sintetizadores
de fala, programas e aplicativos, dentre outros
diversos modelos tecnológicos e inclusão social de um público que sofreu arduamente com
discriminações e preconceitos e hoje busca a
garantia dos seus direitos perante a sociedade,
promovendo o desenvolvimento social, sem se
esquecer de suas potencialidades e peculiaridades.
A esse respeito Goffredo (1999, p. 31) acrescenta: Frente a esse novo paradigma educativo, a escola deve ser definida como uma instituição social que tem por obrigação atender
todas as crianças, sem exceção. A escola deve
ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade. Portanto, deve manter as suas portas
abertas às pessoas com necessidades educa710
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A guisa de conclusão é possível entender como o processo histórico foi importante para a
educação inclusiva, pois foi após a 2ª Guerra Mundial e a reflexão do horror que concepções
como a de eugenia podem causar que se concretizou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) feita pela ONU, foi a partir deste documento que estabeleceu-se a pedra basilar
do princípio de isonomia entre os povos.
Ainda analisando os documentos internacionais e sua pertinência para a educação inclusiva
podemos perceber a importância da ONU da elaboração da maioria destes documentos, de algumas Conferências e no estabelecimento de metas para os países no que tange os princípios
da isonomia e da dignidade da pessoa humana, alguns desses documentos tratam especificamente de pessoas com necessidades especiais.
O continente americano também mostrou-se um terreno próspero no que tange a discussão e
elaboração de Conferências e documentos bilaterais ou multilaterais visando uma maior integração entre os países e ajuda mútua a fim de concretizar políticas públicas que estabeleçam diretrizes para caminhar ações que possibilitem a inclusão de pessoas com necessidades especiais
de maneira isonômica e com dignidade.
A legislação brasileira embora venha paralelamente aos documentos internacionais desenvolvendo iniciativas importantes no que tange a educação inclusiva, devemos lembrar que ao fazer
o histórico acerca do tema é perceptível como a legislação brasileira é caudatária aos documentos internacionais, pois só estabeleceu-se as bases dos princípios de isonomia com a Constituição Federal de 1988, pós ditadura militar, enquanto documentos internacionais já defendiam
esses princípios quarenta anos antes da nossa Constituição, como por exemplo a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948.
O interessante é que a Constituição brasileira já trata logo em 1988 acerca da educação inclusiva em seu artigo 208 ao estabelecer que as pessoas com necessidades especiais têm o
direito à educação, de preferência que esta seja na rede regular de ensino, embora as políticas
públicas não andaram em conformidade com a nossa legislação e por muito tempo ainda havia
uma grande exclusão. Esse tema pertinente as políticas nos faz dimensionar que muitas das leis
acerca da inclusão ocorreram por conta de pressões sociais ou necessidades plasmadas no
cerne da sociedade. A legislação brasileira e os documentos internacionais formaram o aparato
jurídico para garantir e proteger os direitos das pessoas com necessidades especiais enquanto
a escola tratou de garantir as mudanças estruturais e as revoluções educacionais necessárias
para a educação inclusiva.
Sendo assim, concluímos que a legislação para ser efetivada precisou que a sociedade e principalmente a escola engendrar mecanismos capazes de garantir que a inclusão ocorresse de fato e não
apenas uma mera inclusão que em nada garantiria a isonomia e a
dignidade da pessoa humana para as pessoas com necessidades
especiais.
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A DEFICIÊNCIA, A INCLUSÃO E A
EDUCAÇÃO

RESUMO: A aprendizagem é um processo no qual nem todas as crianças seguem o mesmo
ritmo. Uma das responsabilidades dos professores é detectar possíveis necessidades educacionais, derivadas de condições pessoais especiais ou de diferentes tipos de deficiências,
para garantir que seus alunos progridem e se sintam integrados na sala de aula. Os alunos
com necessidades educacionais especiais exigem um conjunto de medidas pedagógicas para
compensar as barreiras que encontram no aprendizado. Essas medidas podem ser temporárias ou permanentes, dependendo das necessidades de cada aluno, e podem consistir em
adaptações curriculares individualizadas ou adaptação de materiais e do ambiente para facilitar o aprendizado. Os professores devem trabalhar e implementar as medidas apropriadas
para garantir a integração de todas as crianças com necessidades especiais no grupo ao qual
pertencem, independentemente do grau de deficiência . Esta é uma questão de relevância na
qual o ciclo educacional (Infantil, Primário ou Secundário) deverá ser levado em consideração.
Em geral, professores e pedagogos devem proteger e colocar em prática uma série de atividades e jogos voltados à estimulação intelectual e motora, desenvolvimento da comunicação
e habilidades emocionais.

Palavras-chave: Aprendizagem; Necessidades;  Educacionais; Responsabilidades.
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INTRODUÇÃO

A

s crianças com deficiência ainda estão entre as mais excluídas e invisíveis do mundo.
Estima-se que um em cada dez nasça com deficiência ou a adquira durante a infância
ou adolescência. A implementação da Lei de Inclusão Escolar significa um grande esforço em termos dos recursos que o Estado deve investir para igualar as contribuições que as
famílias estavam gastando para manter o antigo sistema de financiamento compartilhado.
Nesse sentido, é pertinente perguntar como a Lei de Inclusão Escolar busca alcançar a melhoria desejada na qualidade da educação?, especialmente se o foco estiver na correção de aspectos bastante econômicos do funcionamento do sistema educacional representado pelo lucro.
Espera-se que, quando a lei entrar em vigor, o foco não será mais a correção das iniquidades
do sistema e o progresso será alcançado em direção ao objetivo central da lei, a saber, a verdadeira inclusão social.
A resposta à pergunta declarada em relação à melhoria da qualidade do ensino não é simples.
É necessário considerar que a Lei da Inclusão faz parte de uma série de reformas promovidas
pelo governo atual que incluem uma nova carreira profissional de ensino, fortalecimento da educação pública e consolidação de reformas anteriores, onde a criação de uma Superintendência
e Qualidade da educação.
Por outro lado, espera-se ter estabelecimentos de ensino e salas de aula que realmente representem a diversidade em termos socioculturais, étnicos e as necessidades educacionais específicas de cada aluno. Assim, a Lei da Inclusão deve ser entendida como uma transformação no
sistema educacional, onde é necessário avançar na elaboração de material curricular.
O desafio é maior, considerando o aumento da imigração, a promoção de programas de integração escolar e o acesso efetivo aos estabelecimentos de ensino. Espera-se que esta oportunidade seja aproveitada por todos os atores ligados ao desenvolvimento da educação e que, promovendo comunidades educacionais mais diversas, seja possível contribuir para uma educação
mais abrangente e de qualidade.
Para combater essa situação, o conceito de inclusão precoce busca contribuir para aumentar
as expectativas de desenvolvimento para todos os bebês, meninos e meninas, independentemente de suas habilidades. Quando famílias , cuidadores e profissionais são capazes de superar
estereótipos e identificar oportunidades de mobilizar apoios, eles podem estabelecer uma seleção adequada de objetivos que apoiam seus esforços para alcançar a inclusão com qualidade
e equidade:
O que se afigura de maneira mais expressiva ao se pensar na viabilidade do modelo de escola
inclusiva para todo o país no momento é a situação dos recursos humanos, especificamente dos
professores das classes regulares, que precisam ser efetivamente capacitados para transformar
sua prática educativa. A formação e a capacitação docente impõem-se como meta principal a
ser alcançada na concretização do sistema educacional que inclua a todos, verdadeiramente
(BRASIL, 2003, p. 24).
No caso de crianças com deficiência, gerar grandes expectativas e promover seu potencial
máximo de desenvolvimento implica a necessidade de reconfigurar as práticas e serviços educacionais que apoiam a inclusão. Isso é realizado por meio de uma série de ações e benefícios
mediados por políticas e programas da primeira infância.
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O DESAFIO DA INCLUSÃO ESCOLAR
As deficiências e dificuldades conhecidas
por todos não significam que uma importante
evolução possa ser notada no reconhecimento
desse direito humano essencial e na melhoria
da percepção compartilhada de que essa luta
contra todas as formas de discriminação enriquece humanamente toda a sociedade. Apesar
de os regulamentos atuais garantirem o acesso
à educação para pessoas com necessidades
educacionais especiais, o sistema escolar não
está totalmente preparado para recebê-los:
Em contraste com as experiências passadas
de segregação, a inclusão reforça a prática da
ideia de que as diferenças são aceitas e respeitadas. Devido ao fato de as nossas sociedades
estarem em uma fase crítica de evolução, do
âmbito industrial para o informacional e do âmbito nacional para o internacional, é importante
evitarmos os erros do passado. Precisamos de
escolas que promovam aceitação social ampla, paz e cooperação (STAINBACK, 1999).

A intenção era clara: adaptar (curricular e
significativamente) alunos diversos à escola,
quando deveria ter sido a escola (organizacional e culturalmente) que teria que ser transformada para responder a todos: o paradigma de
uma escola para todos:
A conduta do professor em relação aluno
será determinante para o auto-conceito da
criança, pois os sentimentos que um aluno tem
sobre si mesmo, dependem, em grande parte,
dos componentes que percebe que o professor mantém em relação a ela. Uma atitude continuada e consistente de alta expectativa sobre
o êxito de um aluno potencializa sua confiança
em si mesmo, reduz a ansiedade diante do fracasso e facilita resultados acadêmicos positivos (CUBERO e MORENO, 1995, p.255).

Com uma integração mal estabelecida, a
inclusão veio novamente, com muito pouca
reflexão e treinamento, ele foi implantado às
pressas em todo o sistema educacional e simplesmente substituímos: onde dissemos integração, agora escrevemos inclusão, como se
Os estabelecimentos que adotam educação fossem palavras sinônimos e intercambiáveis.
inclusiva devem fazer ajustes no currículo para
adaptar as metodologias usadas nas aulas, ou
Começamos a erroneamente passar pela invariar as formas de avaliação, respeitando a
tegração e inclusão como a mesma maneira
diversidade e trabalhando de acordo com os
processos de aprendizagem dos alunos com tendenciosa de entender a diversidade, a diferença e a desigualdade na educação: concenNecessidades Especiais.
trando-se na deficiência do aluno em vez de
Supostamente, a inclusão veio substituir o observar suas habilidades. Mais uma vez, os
paradigma anterior: integração. Uma perspecti- fundamentos de um “novo paradigma” foram
va que representou um grande salto qualitativo lançados a partir de uma cultura distorcida.
na atenção a um grande número de crianças Ficamos muito iludidos ao acreditar que, apeem idade escolar. Para crianças e adolescen- nas mudando a denominação, magicamente,
tes portadores de deficiência, foi decidido, por mudaremos culturas e, portanto, práticas. Mas
lei - e sem anestesia - que eles fossem integra- não tem sido assim. Uma mudança, tudo deve
dos nas escolas correspondentes por meio da ser dito, para a qual nem a visão social do
educação comum.
déficit que continua a ter, nem as tendências
homogeneizadoras da legislação educacional
A integração foi difícil e com muitas lacunas.
tradicional espanhola contribuíram.
Com tantas que, em muitas ocasiões, o próprio ambiente educacional - a priori e por definição, inclusive - o que ele fez foi segregar
de uma maneira sorrateira, porque continuou
a tratar crianças que estavam “se integrando”
ao sistema chamado comuns, como crianças
especiais.
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Talvez o erro básico da inclusão seja a própria
ideia que a sustenta: o fato de incluir implica a
aceitação de que existem outros que são diferentes. A revolução que possibilita a inclusão
deve afetar o próprio coração do sistema educacional. Educar é inclusivo. Um desafio que
envolve a transformação de currículos, estratégias organizacionais e culturas educacionais,
ancoradas nos séculos passados, e um poderoso desenvolvimento inovador que aprimora
ainda mais uma estrutura educacional ampla e
flexível, que permite ensinar criatividade, autonomia organizacional e abertura da aprendizagem ao tecido bio-contextual que os constitui.
Falar em inclusão e educação é refletir sobre
como transformar os sistemas educacionais
para que se tornem espaços acolhedores, livres de barreiras de qualquer tipo ... amigáveis
a todos. Espaços educacionais que permitem
a todos os alunos, além de suas características
específicas pode ser educado, ou seja, se desenvolver como um indivíduo inacabado.

A REALIDADE DO MUNDO DAS
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
A palavra “deficiente” geralmente contém
uma conotação pejorativa: um deficiente sofre
de incapacidades, portanto a tentação de tratá-los como incompetentes é amplamente sentida. Mas uma criança deficiente é capaz de
se envolver em coisas construtivas e, acima de
tudo, é capaz de progredir. Infelizmente eles raramente têm a oportunidade de progredir:
[...] para garantir o êxito dos trabalhos na
escola inclusiva, algumas considerações devem ser consideras: apoio de especialistas,
unificando os dois sistemas e adaptando-os às
necessidades de todos os alunos; potencialização das formas de intervenção, isto é, aplicação dos sistemas consultivos e de intervenção
direta em sala de aula comum por meio do
ensino cooperativo; adoção de uma nova organização escolar, propondo a colaboração, o
ajuste mútuo, as formas interdisciplinares e o
profissionalismo docente (DENARI, 2004 apud
RODRIGUES, 2006, p.36)

Em termos globais, há muito espaço para progresso no campo dos direitos da criança com deficiência. Um desses progressos foi o fato de serem
chamados de “crianças com deficiências” em vez
de “crianças com deficiência”.
De fato, o que é necessário para garantir os direitos da criança com deficiência é uma mudança de
mentalidade. Além disso, as autoridades de todo
o mundo devem tomar as medidas necessárias
para introduzir uma estrutura jurídica e institucional
que garanta a proteção das crianças com deficiência, permitindo que elas saiam de suas moradias
escuras e que, necessariamente, permita que desfrutem de uma vida adequada, condições e oportunidades que merecem muito bem.
As crianças que não conseguem andar, ir à escola, brincar com os amigos ou levar uma vida
independente por causa de sua deficiência são
frequentemente órfãs ou abandonadas por causa
de suas diferenças. Segundo a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID), (1989):
Deficiência- perda ou anormalidade de estrutura
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica,
temporária ou permanente. Incluem-se nessas a
ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de
um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais. Representa a exteriorização de um estado patológico,
refletindo um distúrbio orgânico, uma perturbação
no órgão. Incapacidade- restrição, resultante de
uma deficiência, da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser
humano. Surge como consequência direta ou é
resposta do indivíduo a uma deficiência psicológica, física, sensorial, ou outra. Representa a objetivação da deficiência e reflete os distúrbios da
própria pessoa, nas atividades e comportamentos
essenciais à vida diária. Desvantagens- prejuízo
para o indivíduo, resultante de uma deficiência ou
uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de papéis de acordo com a idade, sexo,
fatores sociais e culturais. Caracteriza-se por uma
discordância entre a capacidade individual de realização e as expectativas do indivíduo ou do seu
grupo social. Representa a socialização da deficiência e relaciona-se às dificuldades nas habilidades de sobrevivência (CIDID, 1989).
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Considera-se que cerca de 150 milhões de
crianças no mundo vivem com deficiência; 80%
deles vivem em países em desenvolvimento. Na
maioria das vezes, essas crianças não recebem
o tratamento necessário e a maioria delas é discriminada (CIDID, 1989).
De acordo com CIDID, (1989). Existem inúmeras causas de incapacidade. Infelizmente, é
verdade que a maioria desses casos poderia ter
sido evitada se tivessem sido fornecidos com
prevenção e acesso adequados ao tratamento
relevante. Na escritura, uma deficiência é causada principalmente por:
•
•
•
•

Problemas genéticos
Doença (poliomielite por exemplo)
Desnutrição
Guerra (particularmente através de minas
anti-pessoais)
• Negligência sanitária
• Pobreza (que geralmente é seguida pelas
seguintes causas mencionadas), (CIDID,
1989).
Uma deficiência de uma criança é frequentemente seguida por sua marginalização na sociedade. Por exemplo, verifica-se que apenas
cerca de 2% das crianças com deficiência têm
acesso à educação. Além disso, a deficiência
assusta as pessoas. Muitas vezes, é estabelecido no coletivo consciente que uma deficiência
é uma maldição ou uma punição por pecados
cometidos por seus ancestrais. Em várias regiões do mundo, as crianças que sofrem de deficiência são isoladas, evitadas e consideradas
intocáveis (CIDID, 1989).
Esse tipo de coisa é principalmente flagrante
nos países em desenvolvimento, onde a maioria das crianças com deficiência é analfabeta
e vive completamente isolada do resto da sociedade. Muitas vezes, eles são forçados a implorar para se sustentar e vivem nas ruas em
extrema pobreza. Existe um risco crescente de
crianças deficientes se tornarem vítimas infelizes
da violência devido à sua incapacidade de se
defender. Assim, a violência física, psicológica e
emocional passa a ser uma triste realidade que
as crianças com deficiência sofrem nos círculos
doméstico, institucional e social (CIDID, 1989).

Infelizmente, em alguns países, uma desvantagem física ou psicológica também pode ser
a causa do infanticídio, devido ao ônus social
e financeiro que as crianças com deficiência
colocam em suas famílias. A discriminação por
deficiência é numerosa: em áreas como educação, alojamento, transporte e vida cultural,
a maioria dos locais e serviços em questão é
inacessível para pessoas que sofrem de deficiência. Os obstáculos são numerosos, sejam físicos (edifícios que não podem ser acessados
por pessoas em cadeiras de rodas), institucionais (falta de pessoal qualificado, por exemplo,
intérpretes profissionais de linguagem de sinais) ou até obstáculos que simplesmente resultam da intolerância.
Mesmo nos países desenvolvidos, pode-se
observar uma certa discriminação que afeta as
crianças deficientes: elas são mais frequentemente separadas de outras crianças, mantidas
em instituições especiais afastadas da família,
em classes especiais, etc. Assim, a oportunidade de se integrar à sociedade e posteriormente
encontrar um emprego torna-se impossível.
As escolas normais ou regulares devem aumentar as suas capacidades para identificarem e integrarem as crianças com Síndrome
de Down. O sistema de ensino tem de dar lugar à qualidade de ensino. Os programas mais
integrados e individualizados não são um luxo,
são necessidades do movimento de integração
(FONSECA, 1987, p. 23).
Para Fonseca (1987), o principal desafio em
relação às crianças com deficiência em nossa
região consiste na falta de dados adequados
e comparáveis que permitam conhecer suas
características sócio demográficas e monitorar
estratégias de resposta. A Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial estimam que
mais de um bilhão de pessoas convivem com
alguma forma de deficiência e falam de aproximadamente 100 milhões de crianças entre 0 e
14 anos com deficiência.
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A inclusão precoce pode permitir o máximo
potencial de desenvolvimento para todos os
bebês, crianças, independentemente de suas
habilidades e maneira de se relacionar com o
mundo. Seu impacto é, portanto, ainda maior e
mais relevante quando aplicado a crianças desfavorecidas devido à falta de treinamento sobre
deficiência nesta fase. Para mobilizar e integrar
recursos de apoio e ferramentas inclusivas de
qualidade, acessíveis a todas as famílias, o
primeiro passo é identificar e georreferenciar
recursos, instituições e pessoas com conhecimento, experiência e capacidade de apoio
na abordagem de famílias de crianças com incapacidade. Atualmente, muitos recursos são
desperdiçados devido à falta de visibilidade e
barreiras burocráticas que impedem seu uso
efetivo. Os acordos intersetoriais e interinstitucionais podem mudar isso, formando circuitos
de inclusão precoce que conectam os recursos
e as capacidades técnicas existentes nos níveis central e territorial (FONSECA, 1987).

como um ser construtor de seu conhecimento,
capaz de interagir, e que tenha materiais que
estimulem suas habilidades.
No contexto de seu livro “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire (1996) procura conscientizar o docente do seu papel fundamental de
problematizador da realidade do educando, de
modo que suas vivências façam parte deste
processo para que de fato se tenha um significado na aprendizagem. Pois para Paulo Freire
ensinar a pensar e problematizar sobre a realidade é a maneira mais correta de se produzir
conhecimento, visto que, a partir daí o discente
terá a capacidade de reconhecer-se como um
ser social. “[...] aprender, é um processo que
pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade
crescente, que pode torná-lo mais e mais criador” (FREIRE, 1996, p.24).

Para o autor (1996), pode-se dizer que diante dos métodos de ensino do autista, este tem
a necessidade de reconhecer-se como um ser
A INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR social, e essa tarefa fica a cargo do professor
alfabetizador, que por meio de metodologias
centradas no aluno, tenha o objetivo de consComo afirma Silva (1991, p. 23):
cientizá-lo como construtor de seu conheciExiste um investimento maciço no desenvolvi- mento.
mento de políticas nacionais, regionais e locais
Diante de alguns artigos sobre educação
de formação continuada de professores. Porém, ressente-se de uma reflexão mais densa inclusiva formam-se os elos de sabedoria e
sobre quais formas e estratégias de formação trabalho mútuo, tanto por parte dos docentes,
continuada poderão contribuir para o professor quanto da família que precisa buscar materiais
ampliar sua gama de conhecimentos e consti- que estimulem o fazer da criança, levando em
tuir novas aprendizagens sobre o ser professor consideração o letramento que perdura por
toda vida. Uma das tarefas é identificar cons(SILVA, 1991, p. 23).
tantemente as intervenções e as ações desenPortanto, a formação continuada de profes- cadeadas e/ou aprimoradas para que a escola
sores é fundamental para a contribuição de seja um espaço de aprendizagem para todos
novas estratégias de ensino, ampliando os os alunos. Isso exigirá novas elaborações no
conhecimentos dos professores em relação a âmbito dos projetos escolares, visando ao apripedagogia que está sendo aplicada em sala moramento de sua proposta pedagógica, dos
de aula.Paulo Freire (1996) não discute dire- procedimentos avaliativos institucionais e da
tamente o tema de inclusão, mas no decorrer aprendizagem dos alunos. É importante aindos estudos percebe-se que sua pedagogia é da uma atenção especial ao modo como se
centralizada no sujeito. Diante desta concep- estabelecem as relações entre alunos e proção acredita-se que a educação especial deva fessores, além da constituição de espaços priser pensada de modo que o discente seja visto vilegiados para a formação dos profissionais
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da educação, para que venham a ser agentes O que se pode denunciar, com certa garantia
co-responsáveis deste processo (SILVA, 1991). de que seja posição consensual, é o descaso
com que muitos de nossos governantes ainda
No Brasil, tradicionalmente, é a educação es- tratam a educação de pessoas com necessidapecial que tem se responsabilizado por esse des especiais (PRIETO, 2002, p.123).
tipo de atendimento. Nesse sentido, para Sousa
e Prieto (2002, p.123), “tem-se previsto o ‘esLivros, artigos, seminários e congressos sopecial’ na educação referindo-se a condições bre Inclusão Escolar, têm sempre um caráter
que possam ser necessárias a alguns alunos pedagógico em que quase nunca se fala das
para que se viabilize o cumprimento do direi- questões psicológicas que envolvem e que poto de todos à educação”. O que se tem como dem contribuir em muito para o sucesso da
objetivo precípuo, portanto, é a defesa da edu- Inclusão Escolar. O curso de Pedagogia tem
cação escolar para todos como um princípio. pouquíssimas matérias de Psicologia. Quando
há, apenas são repassadas de forma rápida
Se o princípio da educação inclusiva vem as teorias tradicionais. Um conteúdo atualizase fortalecendo desde meados da década de do e maior de Psicologia poderá ajudar a me1990, na prática é o modelo da integração lhorar as relações dos professores com seus
escolar que ainda predomina. A educação in- alunos por meio do conhecimento dos procesclusiva tem sido caracterizada como um “novo sos e etapas do desenvolvimento da criança,
paradigma”, que se constitui pelo apreço à a construção de seus conhecimentos, como
diversidade como condição a ser valorizada, cada uma reage e modifica sua forma de senpois é benéfica à escolarização de todas as tir, pensar, falar e agir, o papel das interações
pessoas, pelo respeito aos diferentes ritmos de sociais e do ambiente nesses processos. Esaprendizagem e pela proposição de outras prá- ses conhecimentos dariam aos professores
ticas pedagógicas, o que exige ruptura com o condições de pensar e agir com mais autonoinstituído na sociedade e, consequentemente, mia, de estruturar um ambiente educativo que
nos sistemas de ensino. A ideia de ruptura é permita a construção efetiva das competências
rotineiramente empregada em contraposição consideradas importantes na cultura e desenà ideia de continuidade e tida como expres- volvimento global da criança (PRIETO, 2002,
são do novo, podendo causar deslumbramento p.123).
a ponto de não ser questionada e repetir-se
como modelo que nada transforma (PRIETO,
Ao longo de sua história, muitos psicólogos
2002, p.123).
vêm pesquisando e elaborando teorias sobre
o desenvolvimento do ser humano, o papel
Quando o objetivo é o atendimento de alunos das interações sociais nesse desenvolvimento
com necessidades educacionais especiais, e sobre a aprendizagem. Nesse contexto, pomuito desse novo discurso tem servido para deria se apresentar pelo menos três concepcondenar práticas da educação especial, sem, ções psicológicas: a inatista - que supõe que
contudo ressaltar que sua trajetória reflete em o desenvolvimento humano é determinado por
alto grau a marginalização a que foi submetida fatores genéticos, sendo que todas as caractepelas políticas educacionais, o que a fez cons- rísticas físicas e psicológicas de uma pessoa
tituir-se também como alternativa com o poder são herdadas geneticamente de seus pais; a
de reiterar o isolamento social daqueles em ambientalista - que, ao contrário, acredita que
atendimento por essa modalidade de ensino. a criança nasce sem que nada esteja determiTem ainda aparecido como a grande vilã, res- nado biologicamente, de maneira que o meio
ponsável quase que isoladamente pela perpe- ambiente em que vive é que irá moldá-la, estuação de fortes mecanismos de resistência à timula-la e corrigi-la segundo um padrão ideal
escolarização de todos em escolas regulares. de comportamento; a interacionista - que, dife720
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rindo das duas primeiras, considera que tanto
os fatores biológicos como os ambientais são
fundamentais para o desenvolvimento humano
e não podem ser dissociados (PRIETO, 2002,
p.123).
Mas o verdadeiro professor, consciente de
seu compromisso e desafio ético de educar a
todos que pertencerem ao seu alunado, primeiro o receberá e somente depois irá se informar,
buscar o maior número possível de informações e recursos para promover o desenvolvimento global daquele aluno. De modo geral,
o bom educador reconhece que sua formação
é permanente, contínua e flexível e que ocorre
em salas de aulas das universidades, com o
hábito e prática de leituras e de estudos, assim
como também no dia a dia das escolas, na
convivência cotidiana com colegas de trabalho, com seus alunos, com suas experiências
familiares e na comunidade (PRIETO, 2002,
p.123).

Esse modo de estar no mundo de cada um
é colocado em jogo, na forma de apresentação de cada sujeito; na maneira de estabelecer laços sociais com os outros e também na
maneira como cada sujeito responde ao que
representa uma ordem estabelecida, por exemplo, a instituição educacional. A importância da
tarefa educativa, como a busca e abertura de
locais de conversação, com outros discursos
que abrigam crianças e adolescentes; produzir
um passo, algo novo no conhecimento, como
uma maneira de lidar com o impossível, que
produz um chamado, um desejo de conversar,
pedir, trocar com outros (MANTOAN, 2004).
A situação atual aumenta a vulnerabilidade
social e econômica das pessoas com deficiência e de suas famílias. Para enfrentar esses
desafios, há várias áreas que podem ser melhoradas. Uma delas é a maneira pela qual a
deficiência é conceitualizada e medida, para
identificar as pessoas que precisam de apoio
adicional. Outra é fechar a lacuna na qualidade
dos serviços sociais para pessoas com deficiência, particularmente na educação. Além
disso, poderia ser dado apoio aos cuidadores
para evitar sobrecarga de trabalho.De acordo
com Mantoan:

Dentro dessa concepção, o bom educador
preocupa-se com o seu processo de autoconhecimento, com a descoberta de conhecimentos e interesses próprios, com suas motivações pessoais. Ele se permite autoconhecer
em suas habilidades e dificuldades, preparando-se bem para contribuir com a formação de
A escola se democratizou abrindo-se a novos
qualquer aluno que venha a integrar sua sala grupos sociais, mas não aos novos conhecide aula.
mentos. Exclui, então, os que ignoram o conhecimento que ela valoriza e, assim, entender
como democratização a massificação do enINCLUSÃO PRECOCE COMO APOSTA
sino e não cria a possibilidade de diálogo enNO DESENVOLVIMENTO
tre diferentes lugares epistemológicos, não se
Para Mantoan (2004), A educação é uma abre a novos conhecimentos que não coubeoferta que aspira a criar consentimento, na me- ram, até então, dentro dela (MANTOAN, 2004,
dida em que existe a possibilidade de assistir, p.38).
de mostrar, de entrelaçar suas marcas nessa
Uma das características mais preocupantes
oferta e é isso que o professor deve promover.
Para que um sujeito aprenda, é necessário que que afeta a sociedade hoje tem a ver com deo Outro esteja lá, com seu interesse motivado sigualdade, falta de coesão social e as tensões
causado, se não for assim, mesmo que tenha sociais resultantes. Por outro lado, há também
uma tendência esperançosa que reconhece a
o currículo ideal, é letra morta.
diversidade e os direitos humanos como uma
base sobre a qual toda sociedade moderna
deve ser construída. Uma maneira de mobilizar
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recursos integradores, em oposição às desi- çando assim uma integração social e trabalhisgualdades, é através do reconhecimento pre- ta plena dos jovens com deficiência (FÁVERO,
coce, desde o berço, de que todas as pessoas et.al., 2007).
têm capacidades e pontos fortes para contribuir (MANTOAN, 2004).
Dessa forma, educando as crianças em um
ambiente igualitário em que a diversidade é
A partir da inclusão precoce, são promovi- considerada uma oportunidade de aprender,
dos ambientes que promovem direitos, sem é possível reforçar a capacidade dessas crianexclusões ou discriminação. A erradicação de ças de superar barreiras, alcançar objetivos e,
práticas discriminatórias e prejudiciais para a acima de tudo, para que respeitem -se dentro
população em geral e para as crianças com de um caminho que deve levá-los a maximizar
deficiência em particular contribuirá para um a sua educação, trabalho e desenvolvimento
melhor projeto de vida para essas crianças e social.
suas famílias e, portanto, para toda a humanidade. Portanto, é essencial resolver esta grave
discriminação sofrida por centenas de milhares
de meninos e meninas em todo o mundo, pois,
ao negar-lhes acesso ao sistema educacional,
eles também os privam da tão esperada igualdade, a fim de ser uma parte ativa da sociedade em vez de condená-los à pobreza ou marginalização:
A inclusão é um desafio que, ao ser devidamente enfrentado pela escola comum, provoca
a melhoria da qualidade da educação básica e
superior, pois para que os alunos com e sem
deficiência possam exercer o direito à educação em sua plenitude, é indispensável que
essa escola aprimore suas práticas, a fim de
atender às diferenças. Esse aprimoramento é
necessário, sob pena de os alunos passarem
pela experiência educacional sem tirar dela o
proveito desejável, tendo comprometido um
tempo que é valioso e irreversível em suas vidas: o momento do desenvolvimento (FÁVERO,
et.al., 2007, 45).
Algumas medidas que, apesar de impressas,
são muito legais e, apesar de serem incluídas
na mais recente lei educacional aprovada pelo
governo espanhol, ainda não resolveram muitos dos desafios que o sistema educacional
de nosso país precisa enfrentar para garantir
uma educação inclusiva correta, que responda
às necessidades de todos os alunos diante de
abordagens discriminatórias, a fim de combater a estigmatização e a discriminação, alcan722
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conceitos de inclusão e integração tornaram-se uma grande demanda, tornando-se um
componente estratégico no fenômeno da globalização que hoje nos determina, e é por isso que
a inclusão educacional veio a ser instalada no coração da escola e na escola.
Quando essa realidade é verificada, surgem questões sobre o que é mais eficaz na inclusão
educacional; é mais valioso levar nossos alunos a objetivos mais objetivos, incorporando-os a
experiências de aprendizagem concretas e relevantes, vinculadas a seus interesses e habilidades, ou, em alguns casos, estamos comprometidos em oferecer uma simples socialização nas
diferentes modalidades de ensino de nosso sistema educacional.
Os desafios da inclusão educacional devem responder a duas questões fundamentais: garantir, em todos os níveis e espaços, a integração dos alunos. A inclusão escolar é um conceito
relacionado ao acesso e permanência dos cidadãos nas escolas. O objetivo principal é tornar
a educação mais inclusiva e acessível a todos, respeitando suas diferenças, particularidades e
especificidades.
Nesse caso, deficiências físicas ou motoras, altas habilidades, déficits cognitivos, autismo e
outras condições sociais, emocionais e psicológicas devem ser levadas em consideração. Essas
condições particulares, que influenciam a forma como os alunos podem ser educados, são chamadas de “necessidades educacionais especiais” A educação especial é entendida como uma
modalidade de ensino e um instrumento para a inclusão dos alunos. Os alunos com deficiência
podem acessar serviços adaptados às suas necessidades específicas.
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TODOS OS PROBLEMAS DA SOCIEDADE
VIRAM CURRÍCULO NA ESCOLA

RESUMO: Este artigo procura refletir a respeito dos problemas na sociedade que acabam fazendo parte do currículo educacional. Os estudantes precisam de novas perspectivas para entender o mundo em rápida mudança em que vivem. Além disso, eles precisam participar desse
mundo. Muitos deles também querem ajudar a reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente
e criar sociedades inclusivas. Para realizar essa ambição, é necessária uma nova abordagem
para a educação. A mudança só acontece por meio de grupos, equipes ou comunidades que
são mobilizadas em torno de uma causa comum. Nesse sentido, o papel da Educação é conseguir que os alunos possam pensar e agir por si e com outros para trabalhar em um mundo
globalizado. Para isso, os alunos precisam ser capazes de pensar e agir de forma crítica, holística e colaborativa.

Palavras-chave: Estudantes; Mudança; Sociedades Inclusivas;
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INTRODUÇÃO

A

sociedade atual, embora muitas vezes não tenha bem claro de que tipo de educação
seus jovens necessitam, já não está mais indiferente ao que ocorre nos estabelecimentos de ensino. Não apenas exige que a escola seja competente e demonstre ao público
essa competência, com bons resultados de aprendizagem pelos seus alunos e bom uso de seus
recursos, como também começa a se dispor a contribuir para a realização desse processo, assim como a decidir sobre os mesmos.
Portanto, a escola e a família compartilham a responsabilidades pela educação das crianças
e jovens, mas cabe à equipe gestora se esforçar para trazer os pais para o ambiente escolar,
promovendo meios para isso.
As constantes mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas no mundo requerem que a
escola esteja atenta às exigências impostas pelo novo modelo de sociedade. Na atualidade, as
instituições escolares estão passando por vários desafios e mudanças, tornando-se relevantes
para elas, aspectos como inovação, desempenho, competitividade e produtividade.
A escola, como instituição social, precisa acompanhar as mudanças da sociedade e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de pensar e de atuar com autonomia,
compreendendo e redefinindo os objetivos do processo de socialização.Compreende-se também, a necessidade de se considerar os conhecimentos prévios do aluno, com finalidade de
prepará-lo para pensar e agir democraticamente em uma coletividade nem sempre democrática.
De acordo com Delors (1999): “A educação necessária para o século XXI deve assentar-se sobre princípios educacionais associados à educação contínua e permanente, permitindo ao aluno
aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” (DELORS, 1999).
É importante ressaltar que a democratização efetiva da educação é promovida não apenas
pela gestão da educação, conforme definido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (9.394/96). O essencial é despertar o processo educacional e o ambiente escolar pelas mais altas qualidades de ensino, a fim de que todos busquem na educação
métodos para desenvolver os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para
participar de modo efetivo e consciente do processo de democratização da educação.
A escola e seus profissionais devem cada vez mais investir em conhecimento e socializá-lo
para que a organização escolar aumente sua capacidade de criar e de inovar, já que conhecer
novas perspectivas, iniciativas e modelos mentais possibilitam ao gestor escolar mudar seu olhar
em relação a situações atuais. A alienação deixa de fazer parte de seu cotidiano e passará, então, a compreender processos e culturas que permeiam o ambiente educacional.
O conhecimento da História da Educação possibilita aos gestores à construção de uma escola mais coerente com o seu projeto político-pedagógico, tornando-a um instrumento para a
construção de uma sociedade justa, humana e solidária. É preciso pensar na história baseada
na concepção de totalidade, procurar inserir a escola num contexto real, verdadeiro, fazendo-a
comprometida e construtora do conhecimento transformador (Silveira, 2005). Além do mais, a
história da educação pode instrumentalizar o gestor escolar com fundamentos teóricos, para que
ele reflita sobre seu papel social e político na escola pública bem como indicar que os educado727
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res, em geral, são os protagonistas dessa construção. Para Lombardi, (2005):
Trata-se, certamente de um desafio ao mesmo tempo político e pedagógico do qual não é
possível ao gestor se esquivar, visto ser inerente ao cargo por ele exercido, cujo enfrentamento,
uma vez assumido o legitimado, para a relevância social do papel que lhe cabe no interior da
instituição escolar (LOMBARDI, 2005).
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) estabelece que o diretor de escola deva ser educador qualificado para o cargo, preocupação que já existia desde 1930.
Se, no âmbito da sociedade em geral, a democracia é entendida como um processo político,
econômico e cultural, em que existe um “vínculo entre o povo e a nação” (Gramsci, 1977, 1740),
essa prática precisa ser construída e vivida no cotidiano das instituições escolares, tornando-se
assim, um processo de envolvimento político da comunidade escolar e, por suas características,
um processo de produção de conhecimentos e de emancipação social e política.
A educação é um desdobramento da política e implica a compreensão dos projetos educacionais que as classes sociais pretendem conservar ou instaurar, as diversas formas de administrar
as instituições educacionais e as suas implicações nos processos de organização, como se
pode observar a seguir na visão de Ganzeli (2005).
Freire resume de maneira bastante expressiva a importância da gestão democrática na construção de uma identidade escolar autêntica:
Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e
dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na
mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o
trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente.
(1996, p.126)
A participação proporciona mudanças significativas na vida das pessoas; elas passam a se
sentirem responsáveis quando percebem que têm objetivos em comum. Contudo, a democratização da escola depende dos gestores do sistema a que a escola se vincula, da equipe diretiva,
do desejo e empenho dos professores em participar da tomada de decisões, além da criação
de acessos de participação de pais, estudantes e funcionários.
A escola que todos desejamos não deve ser uma utopia, mas uma realidade democrática e de
qualidade, devidamente organizada para atender às características diferenciadas de crianças,
jovens e adultos, com materiais e equipamentos suficientes.
A proposta pedagógica deve valorizar a cultura do sucesso no ensino aprendizagem e na vida
profissional, social e familiar de todos. Para implantar essa nova escola, é necessária uma gestão mais eficiente e moderna, e que novos papeis sejam atribuídos aos gestores para que o país
possa cumprir o preceito constitucional de garantir toda a educação com qualidade e equidade.
A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) exige a redefinição de responsabilidade dos vários sistemas de ensino e novas incumbências da escola: como tarefas, funções ou
atribuições para promover o fortalecimento gradativo de sua autonomia. Para isso é necessário
optar pela gestão democrática, possibilitando à escola maior grau de autonomia e garantindo o
pluralismo de ideia e concepções pedagógicas, com o objetivo de melhorar o nível de educação
escolar oferecida.
Ensinar e aprender, hoje, não se limita ao trabalho dentro da sala de aula. Implica modificar
o que fazemos dentro e fora dela, no presencial e no virtual, organizar ações de pesquisa e de
comunicação que possibilitem continuar aprendendo em todo o ambiente escolar.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
A evolução histórica da educação brasileira
passou por rupturas marcantes, e se estabelece até hoje tendo em vista alcançar padrões
internacionais, constituído socialmente.
A chegada dos portugueses às terras brasileiras é um marco histórico para a educação
sistematizada no Brasil. Não há como negar
que os povos nativos possuíam formas de ensino, uma vez que a cultura e os hábitos eram
aprendidos desde a mais tenra idade pelas
crianças encontradas à época. No entanto, não
há registros de um sistema educacional formalizado.
A educação sistematizada no Brasil teve início com o movimento jesuíta, onde padres portugueses da Ordem dos Jesuítas passaram a
dedicar seu tempo a educação religiosa dos
nativos. Pelas diferenças culturais, foi necessário ensinar primeiramente a língua portuguesa
e elementos básicos da cultura europeia como
o uso de roupas por exemplo (ALVES, 2005).
Esse padrão europeu, não anula o fato de que
os nativos já possuíam técnicas e maneiras de
fazer a educação.
Foi Tomé de Souza, que seguindo ordens do
D. João III, trouxe os padres da Companhia de
Jesus com intuito de propagar a fé católica.
Dado o abismo encontrado entre indígenas e
jesuítas afim de estabelecer a conversão, foi
necessária a adaptação do ensino, ou seja, a
sistematização da educação por meio de colégios e missões espalhadas pelo litoral do
Brasil se fez necessária para que os indígenas
aprendessem não somente o cristianismo, mas
também a língua e os costumes de Portugal.
Com a chegada ao Brasil dos primeiros jesuítas em 1549, surgiram as primeiras atividades
de educação sistematizada na colônia. Diante
desta nova realidade, surge também as primeiras leis na área de educação no Brasil.
Regida pela Igreja Católica, a educação era
oferecida por padres jesuítas dos quais se destacam inicialmente como educadores os padres Manoel da Nóbrega, Vicente Rodrigues e
Antônio Vieira. Quinze dias após desembarca-

rem em terras brasileiras, os jesuítas criaram a
primeira escola nestas terras. O mestre era o
Irmão Vicente Rodrigues e quem comandava
as obras era o Padre Manoel da Nóbrega.
Na Bahia, Vicente, ministrava aulas de catecismo, e alfabetizava os nativos, tendo sido
o primeiro professor da Companhia. Irmão Vicente foi o primeiro português a ensinar pelo
modelo de educação europeia no Brasil e por
mais de 50 anos se dedicou ao ensino da cultura e da religião do Velho Mundo aos que aqui
estavam.
O objetivo dos Jesuítas no Brasil era catequizar e difundir a fé católica, no entanto, tendo
em vistas as dificuldades impostas pela barreira linguística e cultural, não seria possível
pregar o catolicismo sem antes alfabetizá-los.
Diante desta realidade, além da religião também aprendiam a ler e escrever.
A instrução jesuítica teve início Salvador e
logo avançou rumo ao sul do país, sendo que
em 1570 existiam escolas de Educação Elementar em Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente,
Espírito Santo e São Paulo de Piratininga e colégios no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.
O regulamento válido para todas as escolas
jesuíticas era um documento escrito por Inácio
Loyola, o Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu que significa Plano e Organização de
Estudos da Companhia de Jesus.
Com a primeira edição em 1599, o Ratio Studiorum, foi um conjunto de normas e principios
que regulamentava as práticas da educação
jesuítica. O método, ordenava as atividades, as
funções e a avaliação das escolas da Companhia de Jesus. Antes de 1599, os colégios jesuítas, funcionavam segundo os Ordenamentos
de Estudos, regimento interno, utilizado como
inspiração e modelo da Ratio Studiorum. O
documento era constituído por um conjunto de
467 regras, que cobriam todas as atividades
de ensino da Companhia, assim com a função
de seus agentes e de todos que estivessem
diretamente ligados à educação pedagógica.
O ensino Jesuítico não estava limitado apenas a alfabetização. Além da alfabetização, os
colégios jesuítas ofereciam cursos de Letras e
Filosofia, tendo caráter secundário, e o curso
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de Teologia e Ciências Sagradas, direcionado
àqueles que desejavam tornarem-se sacerdotes.
O curso de Letras oferecia o ensino de Gramática Latina, de Humanidades e Retórica, enquanto no curso de Filosofia eram estudadas
Lógica, Metafísica, Moral, Matemática e Ciências Físicas e Naturais.
O modelo de educação Jesuítica prevaleceu
no Brasil por 210 anos tendo fim em 1759,
com a expulsão dos jesuítas por Sebastião
José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal. Ao ser expulsa, a Ordem possuía em território brasileiro aproximadamente 35 missões,
25 residências, 36 e quase 20 colégios e seminários. Havia também seminários pequenos
e escolas de primeiras letras funcionando em
todas as cidades por onde a Companhia passou no Brasil.
A Família Real voltou a Portugal em 1821,
e em 1982, o Príncipe D. Pedro I Proclama a
Independência do Brasil. O país deixa de ser
uma colônia portuguesa e passa a ser um império, tendo sido D. Pedro I o primeiro imperador do Brasil.
Antes da constituição, em 1823, devido à falta de professores, foi instituído o Método Lancaster. Consistia no ensino mútuo, onde um
aluno devidamente treinado, o decurião, ensinava grupos de até 10 alunos, os decúrias. O
processo se dava sob a vigilância rígida de um
inspetor.
Em 1824 é apresentada a primeira Constituição Brasileira. Outorgada em 25 de março
de 1824, a Carta Magna, garantia a unidade
do território brasileira e dividiu o governo em
quatro poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Poder Moderador,
este último era exercido pelo imperador e lhe
dava direito a intervir nas decisões dos outros
poderes. O Art. 179, parágrafo 32 desta Lei
Magna dizia que a instrução primária seria gratuita para todos os cidadãos e que em colégios
e em universidades deveriam ofertar o ensino
de ciências, letras e das artes.
Durante a abertura do Parlamento em 1826,
um decreto determinou que a educação fosse
dividida quatro graus, o primeiro, chamado de

“Pedagogias”, correspondia à instrução primária; o segundo, chamado de “Liceus”, era equivalente ao que hoje conhecemos como ensino
profissionalizante; o terceiro, “Ginásios”, ofertavam a educação secundária; e o quarto, as
“Academias”, eram referentes ao Ensino Superior.
A Lei de 15 de outubro de 1827, determina
entre outras coisas que, em todas as cidades,
vilas e lugares mais populosos, devia haver
escolas de primeiras letras. Ainda neste documento é determinado que os salários dos professores sejam equivalentes as circunstâncias
e os locais das aulas; que nas capitais das
províncias ou em locais populosos, as escolas
seriam de ensino mútuo e que essas escolas
deveriam ser equipadas com materiais apropriados, custeados pelo Governo. Para serem
instrutores em escolas mutuas, os professores
deveriam arcar com os gastos necessários
para sua formação. Segundo esta lei caberia
ao professor, ensinar a ler, escrever as quatro
operações de matemática prática, frações, decimais e proporções, as noções mais gerais
de geometria, a gramática e os princípios de
moral cristã e da doutrina da religião católica.
O Ato Adicional à Constituição de 1934 estabelece as províncias deveriam administrar
o ensino primário e secundário. Em 1935, é
aberta a primeira Escola Normal em Niterói.
Apesar do investimento e do planejamento,
a educação no Brasil continuou a apresentar
baixos resultados.
Embora o Imperador afirmasse que, se não
fosse Imperador se tornaria um Mestre-Escola, seu amor pela educação não foi suficiente
para elevar a educação nacional a resultados
satisfatórios. O sistema de educação brasileiro
continuou defasado, não suprindo a necessidade da população.
Uma nova política de educação começou a
tomar corpo com a criação do Ministério da
Educação e Saúde Pública, com Francisco
Campos, que constituiria como ministérios dos
mais conscientes de sua ação administrativa.
A revolução de 1930 foi um marco na história do capitalismo no Brasil, uma vez que pela
primeira vez em sua história havia capital inter730
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no para investir. Essa rede de investimentos,
trouxe uma nova realidade para o país exigindo
cada vez mais, mão de obra especializada, e
a obtenção dessa mão de obra veio de investimentos na educação.
O Ministério da Educação e Saúde Pública,
criado em 1930, sanciona em 1931 decretos
para a melhor organização da educação secundária e para a criação de universidades
brasileiras. Os decretos de 1931 foram conhecidos como Reforma Francisco Campos.
A Constituição de 1934, determinou que a
educação é um direito de todos devendo ser
responsabilidade da família e do Estado.
Em 1942, são estabelecidas reformas em alguns ramos da educação, tendo estas Reformas recebido o nome de Leis Orgânicas do
Ensino, compostas por Decretos-Lei que criaram entre outras coisas o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI oferecendo o
ensino profissionalizante. O idealizador destas
reformas foi o Ministro Gustavo Campanema.
A Constituição de 1946, foi outorgada após o
fim do Estado Novo. Esta Carta Magna, teve o
texto mais democrático até então, e nas áreas
da educação determinou a obrigatoriedade de
se cumprir o ensino primário e que a legislação
sobre diretrizes e bases da educação deveria
ser da União.
Além disso, a Nova Constituição fez voltar o
preceito de que a educação é direito de todos,
inspirada nos princípios proclamados pelos
Pioneiros, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nos primeiros anos da década de
30.
A educação brasileira sofreu um duro golpe
durante o Regime Militar. Apresentando um caráter antidemocrático, tinha por objetivo confirmar sua proposta de governo. Durante este
período, professores foram presos, torturados
e demitidos, muitos tendo recorrido ao exiílio,
afim de manterem-se vivos.
Houve invasões a universidades, além da prisão arbitrária e tortura de estudantes em confrontos com a polícia, alguns foram mortos. O
Decreto-lei 477, fechou a União Nacional dos
Estudantes (UNE) e calou professores e alunos.

Foram criados neste período, os exames vestibulares classificatórios, já que houve grande
expansão universidades no Brasil. O objetivo
do exame era acabar com os excedentes, que
apesar de notas altas, não encontravam vagas,
devido à falta de vagas no Ensino Superior.
Com a intenção de erradicar o analfabetismo,
os militares criaram o Movimento Brasileiro de
Alfabetização – MOBRAL, que utilizava a didática de Paulo Freire. O projeto não alcançou
sucesso e foi extinto dando espaço para a Fundação Educar.
Em meio ao período mais sangrento a Ditadura Militar é instituída a Lei nº 5.692, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB, em 1971, que teve como característica marcante a educação por meio da
formação profissional.
Após o fim do Regime Militar, todos os esforços políticos se voltaram ao esquecimento dos
“anos de chumbo” pelos quais o Brasil havia
passado. Neste cenário, a educação passou a
ser trada num sentido mais amplo, tendo participação ativa de pensadores de outras áreas
do conhecimento. Neste momento, a educação
deixa de ser somente o simples processo ensino-aprendizagem para tornar-se parte da vida
dos educandos. A partir da nova Constituição,
o deputado Octávio Elísio encaminhou um Projeto de Lei para uma nova LDB à Câmara Federal em 1988. Apesar de várias manifestações
de legisladores no sentido de criar uma nova
LDB, somente em 1996, o Deputado Darcy
Ribeiro consegue a aprovação de seu projeto
que consolida as Leis de Diretrizes e Bases da
Educação.

731

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL E O PLANO
NACIONAL DA EDUCAÇÃO
A Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que
instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE),
enfatiza a ampliação progressiva do tempo escolar tanto no âmbito do ensino fundamental
como no da educação infantil determinando
um mínimo de sete horas diárias para a escola
de tempo integral (BRASIL, 2001).
Em 2007, o Governo Federal lançou o Programa Mais Educação, com o intuito de proporcionar às escolas com baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
mais cultura, lazer e possibilidades de conhecimentos com a ampliação de novos tempos e
espaços.
Esse programa foi atualizado e redenominado Programa Novo Mais Educação, criado
pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela
Resolução FNDE nº 5/2016, com o objetivo
de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental,
por meio da ampliação da jornada escolar de
crianças e adolescentes (BRASIL, 2016, p.23).
No Plano Nacional de Educação (20142024), aprovado pela Lei de nº 13.005/2014,
destaca que a educação de tempo integral é
contemplada na meta seis qual seja, “Oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo,
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação
básica” (BRASIL, 2014, p. 59). Em âmbito estadual, o reconhecimento da necessidade da
melhoria na qualidade da Educação Básica levou a Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo a implantar, em 2012, o Programa
de Ensino Integral (PEI) nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio de Tempo
Integral, instituído pela Lei Complementar nº
1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela
Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012 (SÃO PAULO, 2012).
Naquele ano, aderiram ao Programa 16 escolas, 11 diretorias e foram atendidos 5 mil
alunos. Em 2013, a adesão foi ampliada para
69 escolas, 38 diretorias e 17 mil alunos. Em

2014, são 182 escolas, 64 diretorias e 55 mil
alunos (SÃO PAULO, 2014, p. 1). Desde então, constata-se um crescimento exponencial
de escolas que ingressaram ao PEI de tal sorte que, a partir de 2017, 308 unidades passaram a oferecer esse novo modelo de ensino
em tempo integral, atendendo mais de 104 mil
estudantes do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, segundo informações da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo (2018).
As unidades oferecem estrutura com laboratórios, disciplinas eletivas e jornada de oito a
nove horas em média. As Diretrizes das Escolas de Tempo Integral defendem que a função
social da escola representa a “alavanca de
um processo que visa à formação de pessoas
aptas a exercerem sua plena cidadania” (SÃO
PAULO, 2006, p. 14). Com esse intuito, as diretrizes preveem a “ampliação do tempo físico
com a intensidade das ações educacionais”
(SÃO PAULO, 2006, p. 5), com uma nova organização curricular que propõe a manutenção
do currículo básico do ensino fundamental enriquecido com “procedimentos metodológicos
inovadores” (SÃO PAULO, 2006, p. 11).
Bakunin (1979, p. 20) já defendia a educação
integral sob um aspecto sociopolítico ao questionar se “poderá ser completa a emancipação
das massas trabalhadores enquanto receberem uma instrução inferior à dos burgueses”,
considerando que “pedimos para o povo [...]
instrução integral, toda a instrução, tão completa como o requer a força intelectual do século”.
Marx e Engels (1992) consideram que a educação deve integrar educação intelectual, educação corporal e educação tecnológica, que
inicia as crianças e os adolescentes no manejo
de ferramentas essenciais aos diversos ramos
industriais.
Gonçalves (2006, p. 130) coloca que tradicionalmente se entende educação integral
como a que leva em conta “o sujeito em sua
condição multidimensional, não apenas na sua
dimensão cognitiva, como também na compreensão de um sujeito que é sujeito corpóreo,
tem afetos e está inserido num contexto de relações”.
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Dessa maneira, o sujeito deve ser considerado do ponto de vista biopsicossocial. O autor
acrescenta ainda que “o sujeito multidimensional é um sujeito desejante, que [...] tem demandas simbólicas, busca satisfação nas suas
diversas formulações de realização” (GONÇALVES, 2006, p. 130). Depreende-se das palavras do autor que a pessoa, em sua totalidade,
integra aspectos biológico-corporais, sociais,
cognitivos, afetivos, morais, em um contexto de
tempo e espaço.
Dessa forma, um processo educativo integral
deve abranger todos estes aspectos de modo
integrado, visando à formação e ao desenvolvimento humano global e não apenas ao acúmulo informacional.
Guará (2006, p. 16) enfatiza que “a concepção de educação integral que a associa à formação integral traz o sujeito para o centro das
indagações e preocupações da educação”.
Nesse sentido, educação integral se associa
à concepção filosófica de homem integral, entendido em sua totalidade, englobando “suas
faculdades cognitivas, afetivas, corporais e espirituais” (GUARÁ, 2006, p. 16).
Para Mathias (2006), a concepção de educação integral a partir da formação integral do
ser humano amplia o conceito de educação e
abre espaço para que a sociedade como um
todo se envolva e se torne responsável pela
formação de novas gerações.
Desse modo, a educação integral não só contempla o ser humano de forma integrada como
também a diversidade dos espaços educativos
como conceito fundamental. Diversos espaços
de aprendizagem possibilitam “a ampliação de
repertórios relacionais, culturais, científicos, artísticos, todos importantes para a criação de
significados, compreensão da realidade e aumento da capacidade de intervenção positiva”
(MATHIAS, 2006, p. 12). Constata-se, dessa
maneira, que o autor considera a educação
integral como um recurso para que crianças
e adolescentes se redescubram como sujeitos
de direito em sua integralidade humana.
A busca de definições demonstra que o tema
é suficientemente complexo para fomentar indefinições, como a apresentada pela Secreta-

ria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade do Ministério da Educação (BRASIL, 2009, p. 16):
Essas experiências e concepções permitem
afirmar que a Educação Integral se caracteriza
pela ideia de uma formação “mais completa
possível” para o ser humano, embora não haja
consenso sobre o que se convenciona chamar
de ‘formação completa’[...]
Apesar dessa ausência de consenso, é possível afirmar que as concepções de Educação
Integral, circulantes até o momento, fundamentam-se em princípios político ideológicos diversos, porém, mantêm naturezas semelhantes,
em termos de atividades educativas. Guará
(2006, p. 15) compactua essa indefinição ao
afirmar que “Isoladamente, nenhuma norma legal, concepção ou área da política social dá
conta do atendimento completo pretendido pelas propostas de educação integral”.
A autora enfatiza que, em sua dimensão humanizadora, a educação “assume papel central
na organização da convivência do humano em
suas relações e interações, matéria-prima da
constituição da vida pessoal e social” (idem).
Paralelamente a essa dimensão filosófica, Guará (2006, p. 17) entende a educação integral
como “articulação de saberes a partir de projetos integradores”, a partir da qual “a relação
escola/comunidade também poderá propiciar
o estudo dos temas transversais, a integração
entre as disciplinas e o trabalho coletivo”.
Uma terceira vertente, na visão de Guará (2006), considera a Educação Integral na
perspectiva de tempo integral de atendimento
de crianças e jovens, assunto que será tratado
em tópicos posteriores. Maurício (2012, p. 25)
sintetiza essas concepções ao afirmar que a
educação integral “embasa a proposta de extensão do tempo escolar diário, reconhece a
pessoa como um todo e não como um ser fragmentado, por exemplo, entre corpo e intelecto”.
Tal concepção considera que essa integralidade:
[...] se constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e circunstâncias.
A criança desenvolve seus aspectos afetivo,
cognitivo, físico, social e outros conjuntamen733
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te. Não há hierarquia do aspecto cognitivo, por
exemplo, sobre o afetivo ou social. Por isso,
as atividades a que é exposta devem envolver
multiplicidade de aspectos para benefício de
seu desenvolvimento (MAURÍCIO, 2012, p. 25).
O Ministério da Educação (BRASIL, 2016, p.
1) busca sintetizar o conceito: “Educação integral representa a opção por um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as
necessidades, possibilidades e interesses dos
estudantes”.
Assim, Educação integral representa a visão
de crianças, adolescentes e jovens como cidadãos de direitos em todas as suas dimensões:
desenvolvimento intelectual, físico, do cuidado
com sua saúde. Dentro desse conceito, é fundamental ofertar oportunidades para desfrutar
e produzir arte, conhecer e valorizar sua história e seu patrimônio cultural, ter uma atitude
responsável diante da natureza, respeitar os direitos humanos e os das crianças e adolescentes (BRASIL, 2016).

O CURRÍCULO DA CIDADE E SEUS
DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL
Uma educação de boa qualidade é uma ferramenta essencial para alcançar um mundo
mais sustentável. De acordo com Freire (1987):
Ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar a possibilidade para sua construção. O
ato de educar se constitui no processo em que
um aprende com o outro na convivência, se
transformando de forma espontânea, de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no
espaço de convivência (FREIRE, 1987).
Segundo os princípios da Unesco, a educação para o desenvolvimento sustentável promove o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades, compreensão, valores e ações
necessários para criar um mundo sustentável,
que garanta proteção e conservação ambiental, promova a equidade social e incentiva a
sustentabilidade econômica.
O conceito de Educação Sustentável se desenvolveu amplamente a partir da educação

ambiental, que buscou desenvolver conhecimentos, habilidades, valores, atitudes e comportamentos nas pessoas para cuidar de seu
ambiente. O objetivo da Educação Sustentável
é permitir que as pessoas tomem decisões e
realizem ações para melhorar nossa qualidade
de vida sem comprometer o planeta. Também
visa integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos e
níveis de aprendizagem.
Existem vários temas-chave na Educação
Sustentável e, embora o foco dominante esteja nas preocupações ambientais, ele também
aborda temas como alívio da pobreza, cidadania, paz, ética, responsabilidade em contextos
locais e globais, democracia e governança,
justiça, direitos humanos, igualdade de gênero,
responsabilidade corporativa, gestão de recursos naturais e diversidade biológica.
É geralmente aceito que certas características são importantes para a implementação
bem-sucedida da Educação Sustentável, refletindo a importância igual do processo de
aprendizagem e dos resultados do processo
educacional. Para promover a Educação Sustentável, a Década das Nações Unidas para a
Educação para o Desenvolvimento Sustentável,
2005-2014, (DESD) foi adotada pela Assembléia Geral da ONU com a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO), designada como a principal agência de promoção em todo o mundo.
década.
A década busca uma visão global ‘de um
mundo em que todos tenham a oportunidade
de se beneficiar de uma educação de qualidade e aprender os valores, comportamentos
e estilos de vida necessários para um futuro
sustentável e para uma transformação social
positiva. Exatamente por ser a Educação Ambiental uma atividade formal e informal, é que
é necessário a escola se preocupar em promover, simultaneamente, o desenvolvimento de
conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade
de vida. O reflexo desse trabalho educacional
ultrapassa os muros escolares, atingindo circunvizinhanças e, sucessivamente, a cidade, a
região, o país.
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Sabe-se que atualmente existe uma grande
preocupação em relação ao meio ambiente e
por isso pensamos em algumas etapas que direcionam a aprendizagem à respeito do meio
ambiente.A partir de 10 mil a.C, a agricultura
trouxe impactos negativos para a natureza com
os desmatamentos. Com este desmatamento,
teve muita extinção da fauna e flora, queimadas, contaminação do solo e água, abundância de material orgânico e erosão (MUCELLIN,
2004).
Na década de 60, as questões ambientais
era um despautério do modelo econômico continuado pela geração da época, porém, não se
tinha entendimento sobre Educação Ambiental.
Exclusivamente em 1965, na Conferência da
Universidade de Keele, foi dito o termo Educação Ambiental, com a sugestão de que deveria
fazer-se parte da educação de todos.
De acordo com Dias (1991), em 1972 foi o
ano em que aconteceu os fatos mais relevantes para o desenvolvimento do tema ambiental
no mundo. Por meio de atividades que gerem
uma preocupação ambiental pode se ensinar a
criança a construir brinquedos fazendo uso de
recicláveis, como os exemplos que demonstramos neste projeto. Entende-se que atualmente
há um grande consumo de produtos recicláveis e ao utilizarmos com o intuito de reciclá-los
podemos colaborar para o meio ambiente de
forma significativa.
A ciência, o meio ambiente e a educação
são pilares fundamentais para a construção de
uma sociedade que busca preservar a vida,
uma vez que o cuidado com o meio ambiente
se tornou uma questão de sobrevivência para
a sociedade atual. Desta forma, a escola não
pode estar alheia aos problemas e às questões
ambientais. A escola precisa considerar a importância da educação ambiental na formação
do cidadão e sensibilizar o aluno a buscar valores que leve à preservação e o cuidado com
o meio ambiente.
Educação para o desenvolvimento sustentável significa incluir as principais questões
de desenvolvimento sustentável no ensino e
na aprendizagem; por exemplo, mudanças
climáticas, redução de riscos de desastres.

biodiversidade, redução da pobreza e consumo sustentável. Ele também requer métodos
participativos de ensino e aprendizagem que
motivem e capacitem os alunos a mudar seu
comportamento e tomar medidas para o desenvolvimento sustentável.
A educação para o desenvolvimento sustentável promove consequentemente competências como pensamento crítico, imaginação de
cenários futuros decisões de forma colaborativa.A educação para o desenvolvimento sustentável exige mudanças de longo alcance na forma como a educação é praticada hoje em dia.
O desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade humana é altamente dependente de boa educação. A educação em
diversas formas e contextos múltiplos fornece
os meios pelos quais cada geração passa sua
cultura, descobertas, sucessos e fracassos
para a próxima.
Sem educação intergeracional, muito pouco
no contexto humano pode ser sustentável. A
educação também é importante para formular,
desafiar e disseminar ideias, conhecimentos,
habilidades e valores nas comunidades, desde
jovens a não tão jovens, e entre comunidades,
nações e continentes. A educação é identificada como um elemento-chave das estratégias
focadas na sustentabilidade em muitos contextos e níveis em que a educação é fundamental
para alcançar consciência, valores e atitudes
ambientais e éticas.
Desenvolveremos assim, as competências
e valores que conduzirão a avaliar e repensar
de outra forma as suas atitudes diárias e as
suas consequências no meio ambiente em que
vivem.Possuindo a capacidade de tornar nossos alunos sensibilizados e conscientes a essa
nova visão sobre o ambiente, eles mesmos se
tornarão educadores ambientais em suas casas e em seus meios de convívio, tornando
desta forma, esse processo em uma sequência de ações benéficas, a vida, a natureza ao
futuro.
Para que a educação ambiental tenha uma
prática significativa necessita-se partirmos desde a educação da família até o ambiente escolar. Sugere-se que sejam realizados trabalhos
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com reciclagem aos quais tenham a colaboração da família por meio de recolhimentos de
itens recicláveis, como as garrafas pets, muito
bem usadas, como para fazer sofás, mesas,
cadeiras, entre outros. As caixas de leite podem ser utilizadas para realização da confecção de casas de brinquedo, por exemplo.
Os primeiros acontecimentos sobre educação
ambiental se falavam de ecodesenvolvimento, que optava em preservação dos sistemas
naturais, partindo da certeza que a natureza
pode acabar. Com o passar dos anos, foi-se
aprimorando a ideia de que o sistema natural
pode ser utilizado desde que com consciência.
Assim nasceu o nome de sustentabilidade. Da
mesma maneira, a legislação brasileira passou
por transição sobre o tema educação ambiental até chegar ao termo de escola sustentável.
De acordo com Santos (1994, p. 27):
A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o homem
e o entorno. Esse processo se acelera, quando
praticamente ao mesmo tempo, o homem se
descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de instrumentos
para tentar dominá-lo. A natureza artificializada marca grande mudança na história humana
da natureza. Agora, com uma tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução
(SANTOS, 1994, p. 27).
Segundo Preceitua o Programa Nacional de
Educação Ambiental, a Escola Sustentável, tem
como ideia, deixar o programa de educação
ambiental apontados para os valores humanos, para que se possa contribuir com a participação da população na concretização da
população sustentável. O Brasil é um país muito grande, dessa forma, a educação ambiental nas escolas públicas e privadas dispõem
de dedicação dos governos: federal, estadual
e municipal, para disponibilizar o projeto para
cada ambiente, e também, dar treinamento aos
educadores (SANTOS, 1994, p. 27).
Para Grohe (2015), o projeto de políticas sustentáveis está se concretizando no Brasil com
o objetivo de modificar as escolas em lugares sustentáveis.Percebe-se que a reciclagem
é um fator fundamental para ser trabalhada

desde a Educação Infantil, se estendendo até
as séries iniciais, as quais as crianças vão se
preparando para respeitar o meio ambiente de
forma significativa.As táticas para encarar as
questões ambientais, para causar o efeito necessário na construção da sociedade sustentável, incluem uma coordenação entre a manifestação ambiental direta, abrangendo o contexto
em educação ambiental.
Perante da atestação da obrigação da educação dos pilares das sociedades sustentáveis,
o sistema social atualiza para introduzir a dimensão ambiental em sua exclusiva modalidade, dando os caminhos certos para executar a
transição societária em direção a sustentabilidade. O currículo da cidade aborda reflexões
a respeito da educação sustentável. Dessa forma, São Paulo foi a primeira cidade a incluir a
educação sustentável no currículo escolar. De
acordo com Jacob (1994):
a noção de sustentabilidade implica uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento com capacidade de
suporte. Desse modo, a sustentabilidade inclui
o crescimento do nível de consciência ambiental e a possibilidade da população participar
do processo socioambiental (JACOBI, 1994,
p.31).
O processo de industrialização foi sem dúvida o responsável pelo desenvolvimento econômico de muitos países. Todavia, o modelo
de desenvolvimento baseado no crescente
processo de industrialização precisa ser revisto em uma perspectiva da sustentabilidade que
garanta a sobrevivência das futuras gerações.
O currículo da cidade foi lançado em dezembro de 2017, preocupando-se com o ensino de
qualidade nas escolas públicas de São Paulo,
relacionando as atividades escolares estudadas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental I, visando a formação integral dos alunos enquanto cidadãos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conceito de ‘educação sustentável’, um termo que sugere não apenas um simples complemento de conceitos de sustentabilidade para algumas partes do currículo, mas uma mudança
cultural na maneira como vemos a educação e o aprendizado.
Em vez de uma resposta fragmentária, fragmentária e fragmentada que deixa intocável o
mainstream, implica uma mudança sistêmica no pensamento e na prática, informada pelo que
pode ser chamado de pensamento e valores mais ecológicos - essencialmente um novo paradigma emergindo em torno dos pólos do holismo, pensamento sistêmico, sustentabilidade e
complexidade. Isso oferece a possibilidade de uma educação apropriada e responsiva às novas
condições sistêmicas de incerteza e complexidade que são refletidas nas manchetes todos os
dias; aquele que nutre as qualidades cada vez mais importantes de adaptabilidade, criatividade,
autoconfiança.
A educação também fornece os meios pelos quais as sociedades podem consolidar e perpetuar, ou sustentar, modos de conhecer, ser e fazer que podem nutrir economias ou sociedades
ou comunidades individuais, mas podem não ser sustentáveis em outros aspectos. O conceito
de sustentabilidade exige que consideremos longos períodos de tempo, estabilidade ambiental
e as necessidades de pessoas em diversos lugares e de habitantes não humanos do planeta.
A Educação para a Sustentabilidade visa criar consciência e conhecimento das questões
de sustentabilidade, mas também desenvolver estudantes e escolas capazes de pensar criticamente, inovar e fornecer soluções para padrões de vida mais sustentáveis.Conclui-se que
a educação para a sustentabilidade desenvolve o conhecimento, as habilidades, os valores e
as visões de mundo necessárias para que as pessoas ajam de maneiras que contribuam para
padrões de vida mais sustentáveis. Permite que indivíduos e comunidades reflitam sobre maneiras de interpretar e se envolver com o mundo. A educação para a sustentabilidade é orientada
para o futuro, com foco na proteção de ambientes e na criação de um mundo mais ecológico
e socialmente justo por meio de ações informadas. Ações que apoiam padrões de vida mais
sustentáveis requerem consideração dos sistemas ambientais, sociais, culturais e econômicos
e de sua interdependência.

737

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

REFERÊNCIAS

ANDRADE, D. F. Implementação da Educação
Ambiental em escolas: uma reflexão. In: Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
Revista Eletrônica do Mestrado em Educação
Ambiental, v. 4.out/nov/dez, 2000.
BELTRÃO, Tatiana. Escola em tempo integral
começa a avançar no Brasil. Jornal do Senado.
Brasília. 2015, p.4-5. Disponível em: <https://
www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/
id/507190/20150224.pdf?sequen>. Acesso
em: 04 Abril 2020.
BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Governo Federal, 1988. Disponível em <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 04 Abril 2019.
______. Ministério da Educação Parecer CNE/
CEB nº 7: diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Brasília: Governo
Federal, 2010. Disponível em < http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf>.
Acesso em: 06 Maio 2020.
______. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (temas transversais) terceiro e quarto
ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1998.
COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Educação:
uma perspectiva para o século XXI. São Paulo:
Canção Nova, 2008.
DELORS, Jackues. Educação: um tesouro a
descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e
práticas. São Paulo, Gaia, 1992.
DONELLA, Meadows. “Conceitos para se fazer
Educação Ambiental”. Secretaria do Meio Ambiente, 1997.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEC, Coordenação “A
implantação da Educação Ambiental no Brasil”,
1998.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes
necessários à prática docente. Rio de janeiro:
Paz e Terra, 1997.
GANZELI, Pedro. Administração e Gestão da
Educação: elementos para discussão. In: BITTENCOURT, Agueda Bernadete (Org) et al. Estudo, Pensamento e Criação. Campinas, SP: Graf.
FE. vol. II-III, 2005, p. 13.
GONÇALVES, C. W. Natureza e sociedade: elementos para uma ética da sustentabilidade. In:
QUINTAS, J. S. (Org). Pensando e praticando a
educação ambiental praticando a educação ambiental. praticando a educação ambiental Brasília: Ibama, 2002.
JACOBI, Pedro (Coord.). Pesquisa sobre problemas ambientais e qualidade de vida na cidade
de São Paulo. São Paulo: Cedec/SEI, 1994.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos sobre
educação e ensino. São Paulo: Morais, 1992.
MORIN, E. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro. 4. ed. (Saberes necessários à
Educação do Futuro rad. Catarina E. F. da Silva
e Jeanne Sawaya) São Paulo/ Brasília: Cortez/
Unesco, 2001. 118p.
SÃO PAULO. Currículo na escola e Modelo de
gestão de desempenho das equipes escolares:
ensino integral. Caderno do Gestor. 2009. Disponível em:<http://www.rededosaber.sp.gov.br/
portais/portals/18/arquivos/caderno_gestor_final_red.pdf>. Acesso em 30 Abril 2020.
SANTOS, B. de S. Para uma reinvenção solidária e participativa do Estado. In: PEREIRA, L. C.
B.; WILHEIM, J.; SOLA, L. (Orgs.). Sociedade e
Estado em transformação. São Sociedade e Estado em transformação Paulo: Unesp, 1999.

738

Revista Revista
Educar FCE
- 30 ªFCE
Edição
Educar
- 30- Maio/2020
ª Edição - Maio/2020

LUCIENE HELOÍSA ANDRÉ DE
SOUZA

Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena (2011);
Pós Graduada em Psicopedagogia Institucional (2017),
Pós Graduada em Ludopedagogia (2020); Professora de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I na EMEI Professora
Maria Aparecida Lara Coiado, na Prefeitura Municipal de São
Paulo.

739

ª Edição
- Maio/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 30 -ª 30
Edição
- Maio/2020

DEFICIÊNCIA SENSORIAL
SURDOCEGUEIRA

RESUMO: O presente artigo traz uma abordagem sobre os processos de inclusão de deficientes
com surdocegueira. O objetivo principal deste estudo é mostrar as formas de comunicação,
os principais recursos que as escolas comuns utilizam no processo de inclusão desses indivíduos para que eles participem das atividades junto aos colegas sem deficiência e a importância do trabalho do guia-intérprete para a construção da inclusão social. Além disso, pretende-se ainda promover uma reflexão crítica acerca dos problemas enfrentados no dia a dia pela
comunidade surdocega.  A metodologia utilizada nesta pesquisa foi de ordem qualitativa, a
partir de dados coletados de obras bibliográficas de acordo com as contribuições de importantes teóricos tais como Amaral (2002), Bosco, Mesquita e Maia (2010), Galvão e Miranda
(2013), Nunes, M. C. A (2000) e Ropoli, Edilene Aparecida (2010).  Os estudos nos permitiram
observar que apesar dos esforços empenhados para garantir a qualidade do ensino destes
aprendizes nas escolas comuns, os processos de inclusão requerem um olhar mais cuidadoso,
principalmente, no que diz respeito à oferta de suporte adequado tanto aos docentes quanto
aos formadores.

Palavras-chave: Surdocego;  Aprendizagem; Linguagem;  Movimento.

740

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

INTRODUÇÃO

D

e acordo com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis), estima-se
que existam cerca de 40 mil surdocegos no Brasil, fora os casos que nem chegam ao conhecimento de entidades e instituições de ensino. Apesar dos avanços tecnológicos e das mídias,
a surdocegueira ainda é uma deficiência pouco conhecida em suas necessidades comunicacionais.
Daí a relevância da abordagem desse tema, como forma de de disseminar tais informações
para que, cada vez mais pessoas, tomem conhecimento acerca desta realidade destes cidadãos
de direitos, dignos de proteção especial do Estado, como toda e qualquer outra pessoa com deficiência no país. mas que assim como outras minorias, enfrentam uma série de desafios e barreiras de acessibilidade e inclusão, além de carregar o agravante do vasto desconhecimento social.
Pensando nessas barreiras e desafios enfrentados pelos surdocegos no seu dia a dia, qual
seria a avaliação dos próprios deficientes nesta condição com relação à acessibilidade? Reconhecimento de direitos é Sinônimo de direitos Como essa questão é tratada no contexto
escolar? E é sobre essa última questão que vamos nos debruçar ao longo desta pesquisa.
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TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
A Educação é referida na Constituição Federal (1988), como “direito de todos e dever do
Estado” (p. 56), devendo nesse contexto ser
valorizado o direito à Educação Especial. Vejamos o artigo 205: Art. 205. A Educação, direito
de todos e dever do Estado e colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho
(BRASIL, 1988, p. 89). Entretanto, esta condição não foi sempre assim.
Jannuzzi (2006) retrata o modo como a educação do deficiente se constituiu no Brasil,
destacando a participação da sociedade civil
e o estabelecimento inicial da política inclusiva. Na época do Brasil Colônia, os deficientes
não tinham nenhum tipo de atenção do poder
público, viviam à margem da sociedade em
situação de desprezo total. Muitos viviam em
internatos ou em instituições de caridade.
Segundo Sassaki, (1997) essas instituições
eram grandes e serviam apenas para dar abrigo e alimentação aos deficientes, bem como
medicamentos e raramente, algumas atividades para ocupar o tempo ocioso, uma forma
de garantir a permanência do mesmo na instituição (SASSAKI, 1997).
Com o tempo, o olhar para o deficiente foi
melhorando e novas ações foram surgindo em
seu benefício, passando por mudanças significativas de cunho médico e mais tarde, com
enfoque pedagógico (SASSAKI, 1997).
Jannuzzi (1992; 2004, p. 67) ao estudar a
educação de pessoas com deficiência intelectual no Brasil, até por volta de 1935 concluiu
que neste período:

• A concepção de deficiência intelectual englobou diversas e variadas crianças, com
comportamentos divergentes das normas
sociais estabelecidas pela sociedade e
então veiculadas nos padrões escolares.
• A classificação ficou mais ao nível do
discurso, e foi aplicada muito pouco em
função da desescolarização geral predominante.
• A escassa educação das pessoas com
deficiência intelectual neste período representava a síntese dos enfoques e procedimentos primeiramente franceses e posteriormente europeus e norteamericanos
(JANNUZZI, 1992/2004, p. 67).
Entende-se como marco histórico da educação especial no Brasil o período final do século
XIX, com a criação do Instituto dos Meninos
Cegos, em 1854, sob a direção de Benjamin
Constant, e o Instituto dos Surdos-Mudos, em
1857, (JANNUZZI, 1985, 2004; MAZZOTTA,
2005).
Em 1874 é criado na Bahia o Hospital Juliano Moreira, dando início a assistência médica
aos indivíduos com deficiência intelectual, e
em 1887, é criada no Rio de Janeiro a “Escola
México” para o atendimento de pessoas com
deficiências físicas e intelectuais (JANNUZZI,
1992; MAZZOTTA, 2005).
Jannuzzi (1992), explica que no Brasil duas
vertentes foram predominantes para que a educação especial se efetivasse, sendo elas: Vertente médico-pedagógica: mais subordinada
ao médico, não só na determinação do diagnóstico, mas também no âmbito das práticas
escolares […]. Vertente psicopedagógica: que
não independe do médico, mas enfatiza os
princípios psicológicos […] (JANNUZZI, 1992,
p. 59).

• Não houve solução escolar para elas.
• As conceituações sobre deficiência eram
contraditórias e imprecisas, e incorporaram as expectativas sociais do momento
histórico em curso.
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INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS
A filantropia foi instituída antes que houvesse
uma manifestação do poder público da época,
vindo a acontecer no final do século XIX com
a criação das primeiras instituições governamentais para a educação de pessoas surdas
e cegas.
Entende-se como marco histórico da educação especial no Brasil o período final do século
XIX, com a criação do Instituto dos Meninos
Cegos, em 1854, sob a direção de Benjamin
Constant, e o Instituto dos Surdos-Mudos, em
1857, (JANNUZZI, 1985, 2004; MAZZOTTA,
2005).

Com a aprovação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em 1990, ficou determinado que toda criança tem direito à educação
e que, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ser
realizado preferencialmente na rede regular de
ensino (Lei 8069, art.54, III), o que intensifica a
preocupação com esse público e a percepção
de que eles fazem parte da sociedade e que
devemos acabar com o preconceito.

Além disso, em 1996, com a aprovação das
diretrizes e bases da educação nacional, que
também prevê atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede
regular de ensino, consolidou-se ainda mais a
ideia de que, esse aluno tem o direito de estar
Em 1874 é criado na Bahia o Hospital Julia- na escola, mas, é claro, que mudanças e adapno Moreira, dando início a assistência médica tações são necessárias para que de fato possa
aos indivíduos com deficiência intelectual, e incluí-lo no âmbito escolar.
em 1887, é criada no Rio de Janeiro a “Escola
Os Parâmetros Curriculares Nacionais preMéxico” para o atendimento de pessoas com
deficiências físicas e intelectuais (JANNUZZI, conizam a atenção à diversidade da comunidade escolar e baseiam-se na ideia de que a
1992; MAZZOTTA, 2005).
realização de adaptações pode atender às neJannuzzi (1992), explica que no início da his- cessidades particulares de aprendizagem dos
tória da educação especial do Brasil duas ver- alunos. O entendimento de que as pessoas
tentes foram predominantes para que a educa- com deficiência são sujeitos de direitos cujos
ção especial se efetivasse, sendo elas: Vertente potenciais devem ser desenvolvidos, deu início
médico-pedagógica: mais subordinada ao mé- ao processo de inclusão e às discussões sodico, não só na determinação do diagnóstico, bre o respeito às diferenças e a partir de então,
mas também no âmbito das práticas escolares várias medidas foram sendo adotadas para
[…]. Vertente psicopedagógica: que não inde- que esses direitos pudessem ser efetivamente
pende do médico, mas enfatiza os princípios garantidos (BRASIL, 1999).
psicológicos […], (JANNUZZI, 1992, p. 59).
A inclusão vem como uma forma de mosDEFICIÊNCIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL trar que todos somos detentores de direitos e
Somente em 1989 passa a vigorar a Lei nº que, portanto, todos temos direito a igualdade
7.853/89 que dispõe sobre o apoio às pesso- de oportunidades, entre elas, o direito à eduas portadoras de deficiência e sua integração cação. E, para que de fato ocorra à inclusão
social. Define como crime recusar, suspender, do aluno com deficiência, nesse caso especíadiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um fico, do aluno surdocego no ambiente escolar,
estudante por causa de sua deficiência, em é necessário algumas adaptações e cuidados
qualquer curso ou nível de ensino, seja ele pú- especiais que atendam às necessidades espeblico ou privado. A pena para o infrator pode cíficas desse público (brasil, 1999).
variar de um a quatro anos de prisão, mais multa.
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EDUCAÇÃO PARA SURDOCEGOS NO
BRASIL
No Brasil, a educação de surdocego existe
há cerca de 30 anos, mas só a partir de 1990
houve um impulso devido a apoio de instituições estrangeiras, como a Sense Internacional
Latino América e a Perkins School, pela promoção de cursos de capacitação na área de surdocegueira, promoção de eventos e produção
de impressos informativos.
Existem no Brasil algumas instituições e pessoas empenhadas em promover a inclusão social de quem possui surdocegueira. Entre elas
encontram-se: Associação Brasileira de Pais e
Amigos dos Surdocegos e Múltiplos Deficientes Sensoriais (Abrapascem), Associação Brasileira de Surdocegueira (Abrasc), Associação
para Deficientes da Áudio Visão (Adefav - dirigida pela primeira educadora de surdocegos
no Brasil, Ana Maria de Barros Silva), Ahimsa
- Associação Educacional para Múltipla Deficiência, Escola Anne
Sullivan, Instituto Benjamin Constant, Centro
de Treinamento e Reabilitação da Audição
(Centrau) e Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial (congrega
profissionais, instituições, pais e surdocegos),
Centro de Integração Vítor Eduardo (Cive), entre outras.

O QUE É SURDOCEGUEIRA?
Segundo a AME, a surdocegueira é uma deficiência única caracterizada pelo prejuízo de
dois sentidos, a visão e audição simultaneamente e em graus de perda diferentes. Não se
trata de uma pessoa surda que não pode ver e
nem de uma cega que não pode ouvir, isto é, a
surdocegueira não consiste na somatória das
duas deficiências, podendo não haver a perda
total dos dois sentidos.
De acordo com informações colhidas na página do Instituto de Apoio à Mães Especiais
(AME), doenças contraídas ainda na gravidez
da mãe, como rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus podem causar surdocegueira na
criança. Síndromes como a de Usher (degeneração da retina em função de retinose pigmentar) também são a causa.

Nesse caso, a origem é genética, ou seja,
nasce-se com a síndrome que se manifesta na
infância ou mais tarde. Muitas pessoas nascidas surdas podem ser portadoras da síndrome
de Usher e apresentar perda gradativa da visão na adolescência ou maturidade. A retinose
pigmentar, que gera perda visual progressiva,
também pode estar associada a outras síndromes, mas a mais conhecida é a de Usher. Abuso de álcool e drogas por parte da gestante,
caxumba, meningite, acidente vascular cereEm São Paulo, a Ahimsa presta atendimento bral (AVC), sífilis congênita, herpes, aids e hia surdocegos e portadores de múltipla defici- drocefalia, entre outros, também podem causar
ência sensorial, com distúrbios de linguagem e surdocegueira.
de comportamento, associados a surdocegueiPor ser desprovida de dois sentidos imporra. Ahimsa significa, em sânscrito, “não-violência”. A diretora educacional da instituição, Shir- tantes a perda sensorial traz dificuldades para o
ley Rodrigues Maia, estende esse significado a desenvolvimento da compreensão do ambientodo tipo de não-violência, a começar pelo res- te e muitas vezes a pessoa com surdocegueira
peito à liberdade de escolher comunicar-se da fica isolada das informações do mundo que a
forma que convier à condição de cada pessoa. cerca. O surdocego necessita da utilização dos
sentidos remanescentes, ou seja, aqueles que
estão intactos: o olfato, paladar, tato e aqueles
que ainda possuem resíduo: visuais e ou auditivos. Sentidos estes, que lhe trarão informações
sobre o ambiente no qual está inserido.
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Além de não poder valer-se dos sentidos de
distância (visão e audição) para captar informações reais do mundo, a criança surdocega
pode apresentar alguns problemas decorrentes de saúde, aspecto que pode vir a interferir
no processo de ensino e aprendizagem. Em
ambos os casos o desafio é complexo: as
crianças precisam desenvolver formas de comunicação inteligíveis com os seus interlocutores, antecipar sucessos futuros ou o resultado
de suas ações.
Além dessas questões, é importante que
a criança esteja motivada a participar de experiências externas, ainda que básicas, como
alimentação, higiene, lazer etc. O processo de
aprendizagem ocorre por repetição e estimulação orientada em contextos naturais, dado
que a surdocegueira interfere na capacidade
de aprendizagem espontânea e na capacidade
de imitação. A surdocegueira pode ser identificada como sendo de vários tipos (AME):
•
•
•
•
•
•

cegueira congênita e surdez adquirida;
surdez congênita e cegueira adquirida;
cegueira e surdez congênitas;
cegueira e surdez adquiridas;
baixa visão com surdez congênita;
baixa visão com surdez adquirida;

De acordo com essa concepção, a surdocegueira congênita ocorre quando a pessoa nasce sem os dois sentidos. Dependendo do nível
de perda auditiva ou visual e de outros fatores,
como o ambiente e outras doenças, isso pode
afetar bastante as habilidades de comunicação
e os cuidados básicos consigo mesmo (AME).
A surdocegueira adquirida se desenvolve
mais tarde por conta de um ferimento, uma doença ou pela idade. As pessoas que tiveram
a oportunidade de passar por uma infância
“normal” costumam ser mais adaptáveis para
métodos diferentes de comunicação, especialmente aqueles que envolvem conhecimento,
como soletrar e classificar (AME).

A surdez congênita e a cegueira adquirida
ocorrem quando alguém nasce surdo e perde
a visão mais tarde devido a uma doença, à idade ou a um ferimento (AME).
As pessoas que possuem surdocegueira podem ser classificadas de duas formas: pré-linguísticas e pós-linguísticas. O surdocego pré-linguístico é aquele que nasce surdocego ou
adquire a surdocegueira ainda bebê, antes da
aquisição de uma língua, apresentando graves
perdas visuais e auditivas combinadas. Essas
pessoas apresentam dificuldade de compreensão do universo que as cerca, devido a ausência da luz e do som. Possuem a tendência
de se fecharem em si, isolando-se (JURGENS,
1977).
O surdocego pós-linguístico é aquele que
apresenta uma deficiência sensorial (auditiva
ou visual) e adquire a outra após a aquisição
de uma língua (portuguesa ou de sinais), ou
adquire a surdocegueira, após já comunicar-se
por algum idioma, sem portar nenhuma deficiência anteriormente (JURGENS, 1977).

COMUNICAÇÃO COM SURDOCEGOS
Pessoas com audição e visão extremamente limitadas também podem ser consideradas
surdocegas. Algumas com perda de dois sentidos podem ainda ter um pouco da visão ou
da audição, porém limitadas. Elas ainda conseguem falar ou ler em certas circunstâncias. Por
outro lado, a comunicação pode ficar limitada
ou restrita à expressão de necessidades físicas. As pessoas que não são capazes de se
comunicar não são burras; elas têm um grande
potencial para o desenvolvimento pessoal. Segundo Nunes (2000, p .48):
O processo comunicativo envolve recepção
da informação e a respectiva compreensão da
mensagem. Desde muito cedo, a criança começa a perceber o que é a fala e que os diferentes tons de voz, as expressões faciais, os
gestos e os toques, pretendem dizer-lhe algo,
ou seja, que esses comportamentos têm significados (NUNES, 2000, p. 48).
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A comunicação pode ser receptiva e expresAUTONOMIA, COMUNICAÇÃO,
siva. Muitas crianças surdocegas não desenINTERAÇÃO, E APRENDIZADO DOS
volvem a fala, no entanto podem expressar-se.
ALUNOS SURDOCEGOS
Podem também receber as mensagens que
lhes são transmitidas por outras vias sensoNão é só através das brincadeiras, mas por
riais. Comunicação receptiva é um processo meio de diversas estratégias que é possível obde recepção e compreensão de mensagens.
servar o desenvolvimento do estudante surdocego, com o intuito de estimular a socialização,
No caso da criança surdocega, por vezes desenvolver autonomia e independência, além
é difícil determinar a forma como ela recebe do desenvolvimento educacional. Ropoli, afiras mensagens. Comunicação expressiva é a ma que:
forma como expressar desejos, necessidades
É na perspectiva inclusiva que se forma a ese sentimentos. A criança surdocega utiliza norcola
das diferenças. As diferenças dos alunos
malmente formas de comunicação não verbal
tais como sorrisos, movimentos, mudanças de são reconhecidas diante do processo educativos e na busca participativa e o progresso e
posição que podem ser compreendidos por
todos que a escola comum se torna inclusiva,
adultos familiarizados. A comunicação com esessas novas práticas dependem de mudanças
sas crianças exige dos adultos que trabalham que vão além da sala de aula e da escola. Um
com elas conhecimentos específicos sobre ensino para todos deve se pautar pela sua
esse tipo de comunicação (NUNES, 2000, p. qualidade. Um ensino de qualidades depende
48).
de iniciativas, tanto dos profissionais que compõem uma rede educacional quanto de pais e
A comunicação utilizada pelos surdocegos alunos (ROPOLI, 2010, p. 9).
nas interações constitui-se de formas específiAssim, é importante analisar as condições
cas, individualizadas e, em muitos casos, a contextualização será sempre necessária. Os re- singulares e globais do estudante, para que secursos de comunicação usados pelas crianças jam implementadas estratégias importantes e
surdocegas são vários (sistemas alfabéticos: apropriadas para o desenvolvimento de cada
datilológico, letras maiúsculas, tablitas, brail- aluno. Em meio às estratégias importantes para
le, máquina de escrever em tinta ou em braile o desenvolvimento do estudante surdocego,
encontrar-se o uso de objetos de referências,
e sistemas não-alfabéticos: LIBRAS, LIBRAS
que segundo e Maia et al (2008), são objetos
adaptada, leitura labial, Tadoma, movimentos
que têm significação especiais, os quais têm o
corporais, sinais no corpo, símbolos, sistemas papel de substituir a palavra e, podendo assim,
suplementares de comunicação como levantar representar pessoas, objetos, lugares, atividaa cabeça, Bliss, PCS e COMPIC, desenho e des ou opiniões associadas a eles.
outros), mas em todo o tato constitui a via mais
promissora no estabelecimento das interações
Bosco, Mesquita e Maia (2010), confirmam
com o ambiente.
que as caixas de antecipação, devem ser empregadas com crianças que ainda não têm
nenhum sistema formal de comunicação. Ela
permite conhecer os primeiros objetos de referência que precipitaram as atividades e o conhecimento das primeiras palavras. Diversas
estratégias são importantes para o desenvolvimento escolar do aluno surdocego, a fim de
que possua autonomia, conforto e desenvolvimento educacional. Tais estratégias, envolvem,
a arquitetura, iluminação, materiais e recursos,
dentre outros aspectos. Para Bosco, Mesquita e
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Maia (2010) alunos com baixa visão que sejam
surdocegos, necessitam de bastante contraste
entre os materiais para que possam perceber
e compreender o ambiente. Já a luz solar pode
ser utilizada, e na sala de aula é recomendado
o uso de lâmpadas incandescentes, pois funciona bem para alunos com baixa visão.
Há diferentes necessidades de adequações
de acordo com suas especificações. Segundo
Bosco, Mesquita e Maia (2010) compreende-se que o estudante surdocego e que possui
boa visão central, deve estar sentado no meio
ou fundo da sala nas fileiras centrais, para que
assim possa receber informações e ter uma
boa visão do educador. Para os educandos
que fazem uso da leitura labial para se comunicar, é necessário que esse estudante, permaneça sentado pelo menos a três metros de distância da principal fonte da atividade, ou seja,
do professor, o que promove o uso de resíduos
visuais, caso tenha. Quando o educador anda
por toda a sala, isto se torna um desafio para
os alunos com surdocegueira, pois eles não
conseguem seguir as direções, tanto visuais
quanto auditivas do educador (BOSCO et al.
2010).
Também é importante, evitar os lugares que
causam reflexos para esses alunos. O aluno
surdocego, precisa da ajuda de um mediador
para receber as informações de forma apropriada. Há alguns sistemas de mapas conceituais,
que sistematizam as competências esperadas
nas Situações de Aprendizagem, em meio a
eles está o mapa organizado na forma de uma
teia. Esse recurso ajuda o professor da sala comum a organizar e a planejar o desenvolvimento das capacidades do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, como por exemplo,
na preparação de receitas culinárias. O tato, é
um dos fundamentais sentidos, utilizado como
uma ferramenta para o aprendizado de alunos
com surdocegueira, pois as experiências táteis
são eficazes para desenvolver conceitos e concretizar aprendizados. Indispensável adaptar
diversos materiais não estruturados, que são
encontrados na própria escola (BOSCO et al.
2010).

Para Ropoli (2010, p. 18) na educação inclusiva os professores, o reforço escolar e outras
ações continuam advindos sobre a fragmentação entre a Educação Especial e o ensino
comum. Tal conjuntura é ensejada pela introdução do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Projeto Político Pedagógico (PPP)
das escolas. Entende-se que os serviços da
educação especial são constituintes do projeto
o ensino comum e especial serão abrangidos,
contemplados com seus propósitos e articulados com o Projeto Político Pedagógico numa
probabilidade da educação inclusiva.

A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO: A
PROPOSTA DE VAN DIJK
Amaral (2002), relata a necessidade de abordagens funcionais e coativas no atendimento
à criança surdocega. A abordagem funcional
salienta a necessidade de dotar a criança surdocega com aprendizagens significativas para
a sua vida futura, salientando a necessidade
de aprendizagens centradas em experiências
reais do dia a dia.
Nesse enfoque, o elemento central é o próprio corpo da criança, suas necessidades, desejos e interesses. O professor e a criança se
movem e atuam permitindo a esta descobrir o
seu próprio corpo como instrumento para explorar o mundo. A viabilização dessa comunicação inicial pode ser realizada a partir do programa de comunicação de Jan Van Dijk. Esse
programa compreende seis fases: 1) relação
de apego e confiança (nutrição), 2) fenômeno de ressonância, 3) movimento co-ativo, 4)
referência não-representativa, 5) imitação e 6)
gestos naturais.
O objetivo do desenvolvimento dessas fases
consiste em viabilizar melhores condições de
aprendizagem de um sistema de comunicação
pela criança, ampliando suas potencialidades
de interação com o ambiente. A fase da relação de apego e confiança (nutrição) consiste
no desenvolvimento de um vínculo afetivo entre
a criança e o adulto. Wallon (1975) destaca
a importância do vínculo afetivo na manuten747
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ção das primeiras interações da criança com o
ambiente, sendo o vínculo social o pré-requisito mais importante para o desenvolvimento da
comunicação e da linguagem. Nesse contexto,
é importante considerar que a primeira linguagem utilizada pela criança é a emocional.

desempenho, as condições e a singularidade
apresentada pela criança. Nesta fase a criança
é estimulada a realizar a atividade sozinha, a
tomar iniciativas e a buscar situações já vivenciadas. A imitação deve ser tanto da criança
quanto do professor; dessa forma, o elo e os
recursos de comunicação entre os participanO movimento co-ativo ou mão sobre mão, ca- tes são compartilhados (WALLON, 1975).
racteriza-se pela ampliação comunicativa entre
o estimulador e a criança, em um espaço mais
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
amplo. Nesta etapa, o professor realiza ações
junto à criança, por meio do contato lado a lado
Quanto aos procedimentos metodológicos,
e aos poucos a distância física entre eles vai foi realizada uma pesquisa básica e os procesendo ampliada. O objetivo do trabalho nesta dimentos técnicos adotados para a realização
fase, consiste em ampliar os recursos de comu- deste trabalho se deram por meio de pesquinicação e a ação motora da criança no espaço, sas bibliográficas e documentais, a partir de
bem como possibilitar o desenvolvimento da uma revisão bibliográfica de alguns teóricos
habilidade de antecipação de acontecimentos tais como de acordo com as contribuições de
em uma área determinada (WALLON, 1975).
importantes teóricos tais como Amaral (2002),
Bosco, Mesquita e Maia(2010),
O objetivo da fase da referência não representativa consiste em propiciar condições para
Galvão e Miranda (2013), Nunes, M. C. A
que a criança compreenda alguns símbolos in- (2000) e Ropoli, Edilene Aparecida (2010),
dicativos de atividades, pessoas e situações. dentre outros, além de pesquisas realizadas
Inicialmente, por meio do toque, a criança é em revistas eletrônicas e sites, como por exemlevada a conhecer e reconhecer as particula- plo o site Síndrome de Usher Brasil, um portal
ridades do corpo, nela e no outro. A partir do voltado para pessoas com Síndrome de Usher
momento em que a criança consegue reconhe- e seus familiares, profissionais e amigos.
cer e localizar as partes do corpo, o professor pode iniciar o uso de representações mais
Trabalho este embasado na pesquisa biabstratas mediante a utilização de objetos de bliográfica conforme já exposto anteriormente,
referência. Esta etapa do trabalho tem por ob- para discutirmos e refletirmos como se pode
jetivo fazer com que a criança perceba que um contribuir para uma maior compreensão da teobjeto poderá indicar ou desencadear uma ati- mática apresentada neste artigo.
vidade. Para tanto, é importante que os objetos
de referência utilizados retenham uma equivalência simbólica com o real e com a atividade
a ser desenvolvida (WALLON, 1975).
A imitação visa estimular a criança na realização das atividades propostas. Representa a
continuação do movimento co-ativo. A distinção
principal entre eles é que na imitação a criança
realiza a ação após demonstração do professor, na presença ou ausência dele, enquanto
no movimento co-ativo a ação é simultânea. A
fase da imitação deverá partir das ações simples para as mais complexas, considerando o
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos a importância de se desenvolver e aprofundar estudos sobre os aspectos que
circundam essa deficiência tão singular que é a surdocegueira, devido à escassez de estudos
na área. Notou-se que há uma teoria-base, frequentemente abordada por autores da área, para
se trabalhar com esse público, sendo ela a teoria coativa de Van Dijk.
Conhecimentos como esses devem ser disseminados, visto que há dificuldades de se trabalhar com alunos surdocegos quando estes estão numa instituição escolar comum, como foi
possível notar no estudo de Galvão e Miranda (2013).
É necessária maior atenção a aspectos como formação e orientação aos docentes e formação
de formadores, assim como mais estudos e divulgação sobre a temática, para que se possam
ter maiores informações acerca da realidade enfrentada pelos surdocegos, das experiências de
sucesso e das que não tiveram sucesso, para que o professor tenha meios de buscar e adquirir
conhecimentos sobre o assunto.
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ESTIMULAÇÃO DE HABILIDADES
PSICOMOTORAS FINAS EM CRIANÇAS
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é compreender os benefícios da utilização do método BAPNE, como uma ferramenta válida para estimular eficazmente a psicomotricidade entre alunos
com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Além de ser muito útil para o desenvolvimento dos alunos nos primeiros anos, este recurso permite ao professor trabalhar muitas habilidades psicomotoras em sala de aula. Ao utilizar o método BAPNE, movimentos específicos
são realizados ao lado de letras ou melodias utilizando a área psicomotora, usando o estresse
prosódico. Sendo assim, é estimulado, em especial, não só os lóbulos cerebrais acima mencionados, mas também a consciência do próprio corpo, coordenação mão-olho, escrita competências, lateralidade e desenvolvimento de funções executivas. Desta forma, a compreensão
da eficácia da utilização desse método tem relevância pessoal e profissional, pois como mãe,
conheci o método na escola de minha filha e pude acompanhar o desenvolvimento das suas
habilidades, e tal fato, passou a ter relevância profissional para o desenvolvimento da minha
profissão, visto que, ao acompanhar a minha filha, pude constatar o seu desenvolvimento.
Para o desenvolvimento do trabalho foi adotada abordagem qualitativa e como instrumento
de produção de dados, revisão de literatura sobre questões relacionadas à psicomotricidade,
corpo em movimento e neurociências e as contribuições do ensino psicomotor na escola. Os
dados da pesquisa mostram que é um método importante para o desenvolvimento e estímulo
de muitas habilidades psicomotoras nos primeiros anos dos alunos.

Palavras-chave: Psicomotricidade; BAPNE; Currículo; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo pretende apresentar a importância que tem o desenvolvimento de atividades
psicomotoras no desenvolvimento dos alunos, utilizando o método BAPNE, que é uma
ferramenta válida para estimular eficazmente habilidades psicomotoras entre alunos com
idade entre 3 e 6 anos.
Para desenvolvimento do trabalho foi adotada abordagem qualitativa e como instrumento de
produção de dados recorri a revisão de literatura sobre questões relacionadas à psicomotricidade, corpo em movimento e neurociências e as contribuições do ensino psicomotor na escola.
Recorri também à observação participante, uma vez que sou mãe, e minha filha é estimulada em
sua escola com esse método e também atuo como professora, participando deste processo de
desenvolvimento dos alunos.
Dessa forma o trabalho tem como horizonte apresentar e compreender os benefícios da
utilização do método pelo professor. Para isso, foi realizado uma breve apresentação sobre o
desenvolvimento infantil. Na sequência, foi apresentado o método BAPNE e seus benefícios para
o desenvolvimento do aprendizado do aluno. Para finalizar, foi apresentado como a psicomotricidade ao ser trabalhado com este método, influencia no desenvolvimento cognitivo, físico e
emocional do aluno.
Para apresentar alguns conceitos sobre o desenvolvimento infantil, utilizei como referência
Piaget (1961), Descartes (1990), Fonseca (2000), Martín (2004), Bolívar & Arias (2013), entre outros. Para compreender conceitos da BAPNE, identificar a importância dos benefícios do
método para o desenvolvimento global do educando, assume como referência os trabalhos de
Romero (2013).
Assim, pretendo que os conceitos apresentados neste artigo, ajudem e tragam a compreensão
da importância do desenvolvimento das habilidades psicomotoras no processo do ensino, em
suas várias possibilidades, proporcionando um desenvolvimento importante para o educando,
e que os professores façam uso dessa estratégia como uma aliada neste processo de ensino e
aprendizagem nas séries iniciais.
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
INFANTIL
Durante o período de gestação de um embrião, até o nascimento, um bebê se move dentro do útero da mãe. Do nascimento em diante,
começa a desenvolver suas habilidades motoras determinado pelo seu ambiente, genética e
estimulação.
À medida que cresce, a criança aprende a
dissociar seus membros, a perceber e compreender o próprio corpo, habilidades motoras gestuais e habilidades motoras faciais, etc.
Tudo isso é condicionada pelo estágio de desenvolvimento em que a criança está. (Piaget,
1961). De acordo com Piaget (1961), a classificação e estruturação do desenvolvimento
infantil determina que o período mais influente
no desenvolvimento psicomotor de qualquer
criança é em torno de 0 a 2 anos de idade. De
acordo com o autor:
O período que se estende do nascimento
à aquisição da linguagem é marcado por um
extraordinário desenvolvimento da mente. Sua
importância é algumas vezes subestimada por
não ser acompanhada de palavras que permita acompanhar passo a passo o progresso da
inteligência e das emoções, como acontece
depois. No entanto, o desenvolvimento mental
que ocorre nesse período determina o curso
inteiro da evolução psicológica [...] No início
deste desenvolvimento, o bebê incorpora tudo
a si próprio – ou, em termos mais precisos, a
seu próprio corpo – enquanto que no final do
período, isto é, quando a linguagem e o pensamento despontam, ele está para todos os propósitos práticos, mas um elemento ou entidade
entre outros, em um universo que gradualmente ele próprio constrói, e o qual futuramente ele
irá experimentar como externo a ele (PIAGET
1967, apud WADSWORTH, 1996, p. 26).
Ele afirma que isso ocorre em razão do fato
de que este é o momento em que o bebê combina suas habilidades motoras com habilidades
sensoriais, e assim começa a compreender o
mundo ao seu redor e desenvolver conceitos e
conhecimentos iniciais, colocando funções em
prática. No entanto, o que a família poderia fa-

zer para estimular o desenvolvimento psicomotor de seus filhos nessa idade? E o que podem
os profissionais, como por exemplo, os professores, educadores e pediatras, fazem?
Geralmente, até a criança atingir a escola primária, ele ou ela não recebe tantos estímulos
para ajudá-lo a resolver as dificuldades com
o movimento. É por essa razão que nos primeiros anos, é tão importante priorizar o movimento e desenvolver uma melhor compreensão do meio ambiente, incluindo habilidades
psicomotoras nos primeiros anos de educação
currículo.
Sendo assim, é importante que o professor
tenha consciência de como é tão importante
para alunos desenvolverem as habilidades psicomotoras e que esse desenvolvimento deve
ser contínuo e considerado um pilar básico da
fase dos primeiros anos da criança. Não basta que o professor trabalhe apenas o jogo em
uma situação e em outra apenas o movimento
de o corpo, é necessário que se trabalhe com
as crianças conteúdos que se concentre em
habilidades psicomotoras e não apenas nas
motoras.
De nossa própria experiência, como professor, podemos afirmar que a maioria das atividades psicomotoras que desenvolvemos com
as crianças concentrando-se em habilidades
psicomotoras mais superficiais, sem se aprofundar nas habilidades motoras mais específicas que ajudem nesse processo de desenvolvimento das crianças. Quando um professor
das séries iniciais não tem uma formação específica em psicomotricidade, desenvolve um
currículo insuficiente, pobre de atividades que
envolvem as habilidades psicomotoras.
É importante que o professor tenha o conhecimento de todo esse processo do movimento
psicomotor para utilizá-lo de maneira que promova o desenvolvimento cultural e corporal.
Como profissionais de educação, é de suma
importância, conhecer métodos e estratégias
que promovam as habilidades psicomotoras
das crianças, desta forma, trabalhar e conhecer o método BAPNE, pode ser um grande aliado para a educação, sendo muito útil e válido
para o desenvolvimento global dos alunos.
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O MÉTODO BAPNE
É A habilidade psicomotora é um conceito relativamente novo, traçando suas origens de volta ao início do século XX. Antes desse tempo,
abordagens filosóficas e teorias do dualismo
de o corpo e a mente sugeriram a existência
de uma relação entre o movimento do corpo e
da ação da mente, “Eu sou simplesmente um
pensamento, não estendido coisa; e por outro
lado eu tenho uma ideia distinta de corpo, na
medida em que isso é simplesmente uma coisa estendida, sem pensar e, portanto, é certo
que eu sou realmente diferente de meu corpo,
e pode existir sem ele” (DESCARTES, 1990).
Graças aos avanços da ciência e da medicina, o conceito de habilidades psicomotoras
surgiu, permitindo o relacionamento entre o
psicológico e o modo como o corpo se manifesta. No momento não estamos preocupados
com o link que é estabelecido entre o corpo
e a mente. Embora seja verdade que fazemos
movimentos involuntários que o nosso nervoso
sistema realiza, é óbvio que o nosso cérebro
desempenha um papel fundamental, papel no
ato de se mover, quando diz ao nosso corpo
para realizar movimentos, do básico e primitivo,
ao específico e preciso (DESCARTES, 1990).
Ao passo que o conceito de habilidades
psicomotoras surgiu como um recurso para
re-treinamento ou para terapia, autores como
Fonseca (2000), Martín (2004), Bolívar &
Arias (2013) define habilidades psicomotoras
como uma ferramenta básica que uma criança constrói seus pensamentos e conhecimento
por meio do movimento, ou seja por meios do
movimento corporal, manipulação de objetos
e interagindo com o meio ambiente, o pleno
desenvolvimento de uma pessoa pode ser alcançado.
Se olharmos agora para uma abordagem
mais focada nas escolas, encontramos Mendiara (2008), que considera habilidades psicomotoras uma tendência educacional. Ele afirma
que nós estamos lidando com uma maneira de
compreender a educação que baseia-se na
pedagogia ativa e na psicologia evolucionista
e que visa desenvolver plenamente os alunos

e facilitar suas relações com o mundo ao seu
redor. No campo da educação, várias referências bibliográficas revisões foram realizadas
e pesquisas com a análise de mudanças no
desenvolvimento ou na influência de metodologia (TERRY, 2014; CHUECA, 2013; MARTÍN,
2004; MARTÍN; SOTO, 2000).
No entanto, nem todos os autores têm uma
opinião positiva sobre educação psicomotora
nas escolas. Queirós (2000) chama em questão o trabalho dos primeiros anos de professores. Ele afirma que eles são mal treinados e,
portanto, têm uma ideia equivocada no que as
habilidades psicomotoras implicam.
Desta forma, ao compreender essa nova abordagem para habilidades psicomotoras infantis,
conhecer o método BAPNE, pode oferecer recursos práticos muito úteis para os professores. O método BAPNE estimula as diferentes
áreas do cérebro, seguindo a teoria das Múltiplas Inteligências de Howard Gardner, e tem
em seu núcleo a percussão do movimento e do
corpo. O objetivo do método é desenvolver as
inteligências múltiplas, conforme citado acima,
por meio da percussão corporal, apoiada pelas
cinco disciplinas da biomecânica, anatomia,
psicologia, neurociência e etnomusicologia.
Cada uma destas disciplinas estabelece parâmetros concretos que ajudam a fornecer uma
estrutura para as atividades teóricas e práticas,
e juntos formam a sigla BAPNE.
A biomecânica, ajuda a entender como o
corpo humano move-se no espaço, ao longo
de planos e eixos; a anatomia nos mostra os
movimentos exatos da estrutura óssea e músculos específicos; a psicologia ajuda a usar
movimento de uma perspectiva terapêutica;
e etnomusicologia ajuda a entender como o
corpo se move em diferentes culturas e como
os padrões diferem entre diferentes culturas e
continentes. Essas cinco disciplinas ajudam
nos dar uma estrutura sistemática para a metodologia.
No entanto, são as Múltiplas Inteligências
que nos oferecem as ferramentas, técnicas e
objetivo de cada atividade, usando a base estabelecida por Gardner. Para o autor, em seus
estudos sobre o funcionamento do cérebro,
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coloca por terra aquela antiga noção de que
só existia um determinado padrão de pessoa
inteligente, geralmente relacionado ao campo
da lógica-matemática.
Gardner e sua equipe da Universidade de
Harvard, apresentaram que temos em nosso
cérebro diferentes áreas em que são desenvolvidas mais ou menos, de acordo com a predominância de interesses de cada um, uma
determinada inteligência. Se considerarmos
que os seres humanos aprendem por meio da
percepção e que temos mais de um modo de
percepção
Assim, a maneira de olhar para a aprendizagem é por intermédio dos modos sensoriais:
visual (ver), auditivo (audição e fala) e tátil-cinestésico (toque em movimento). Esses são os
estilos de aprendizagem, de acordo com Gardner (1995), cada pessoa pode ter um estilo de
aprendizagem que se identifica mais ou uma
mescla deles.
Portanto, o foco metodológico é ao longo de
oito linhas, a fim de desenvolver as oito inteligências múltiplas: corporal, cinestésico, espaço-visual, interpessoal, intrapessoal, naturalista, linguística e matemático. Portanto, BAPNE
é um método cognitivo, socioemocional, psicomotor e estimulador neuro-reabilitador. Para
conseguir esta estimulação, o método faz uso
do ensino de percussão corporal e motor coordenação.
De uma perspectiva neuropsicológica do movimento, Luria (1974) afirma que o movimento é
influenciado por comunicação e relações entre
as pessoas, e assim não depende exclusivamente de processos neurológicos. Ela também
determina que se o perfil psicomotor de uma
criança consegue organizar funcionalmente o
cérebro, a chance de desenvolvimento e aprendizagem aumenta. Isso pode ser feito por meio
da realização de inúmeras atividades psicomotoras, desenvolvido à luz dessas teorias.
A metodologia BAPNE, engloba diversas
ferramentas para o desenvolvimento das inteligências múltiplas das crianças, inclusive é
um método que pode ser utilizado como recurso terapêutico também, pois ao trabalhar a
percussão corporal, que é a arte de bater no

corpo para produzir vários tipos de sons para
fins didáticos, terapêuticos, antropológicos e
sociais. Além disso, tanto no campo das culturas musicais e no mundo dos espetáculos e
performances, a percussão corporal teve diferentes papéis, que podem ser classificados em
seus diferentes usos, significados e propósitos
em cada cultura.
Nesta metodologia, o corpo é usado para
diferentes propósitos, como instrumento acústico, rítmico, dinâmico, com timbre distinto,
pois está ligado ao movimento e à dança. Desta forma é importante ressaltar que, nos dias
de hoje, os meios de comunicação e os sites
de redes sociais desempenham um papel importante em suas atividades propagação, em
virtude do seu alto nível de conteúdo visual e
estético (NARANJO, 2013). Trabalhar com a
utilização dessa metodologia, facilita o processo de aprendizagem, pois as crianças gostam
e aprendem mais facilmente com base neste
tipo de experiência.
De acordo com Piaget, as crianças em idade
de 0 a 6 anos, apresentam uma certa dificuldade para conceituar processos abstratos, pois
elas aprendem especialmente por meio de experiências físicas e sensoriais. Desta forma ao
trabalhar com essa faixa etária atividades que
englobam movimentos criativos e que envolvem a seleção de opções de movimento, eles
aprendem a pensar na realidade concreta do
movimento.
Trabalhar com o BAPNE na educação, com
o olhar para a área de habilidades psicomotoras, é um campo novo e há muito o que ser
estudado e explorado, pois está apresentado
aqui, apenas uma parte do que pode ser desenvolvido pelos professores na escola para a
contribuição do desenvolvimento das crianças.
Por isso, cabe ao professor promover aos
alunos atividades que desenvolvam as diversas linguagens, propiciando momentos em que
eles possam expressar suas ideias, movimentos e colocar em prática sua criatividade, pois
este tipo de estímulo é de extrema importância
na educação uma vez que ambas andam paralelamente na vida cotidiana do ser humano.
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O MÉTODO BAPNE E O
DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO
O primeiro estágio da criança é aquele em que
as crianças estão em constante desenvolvimento, tanto da capacidade motora, quanto cognitiva,
desta forma faz-se necessário orientá-los em direção à estimulação psicomotora, especialmente
de habilidades psicomotoras. Desta forma, ações
comuns do dia a dia, como a manipulação de
objetos, ou reconhecer seu ambiente, tornam-se
bem mais fáceis quando a estimulação é realizada com atividades que incluem música, ritmo,
percussão corporal e movimento.
Estes tipos de atividades são extremamente
úteis para o desenvolvimento da criança nos primeiros anos, e pode ser considerado um novo
recurso de alta qualidade para trabalhar habilidades psicomotoras na sala de aula com os alunos.
Abaixo segue uma classificação de algumas
habilidades psicomotoras, categorizadas por
Naranjo (2013), com a finalidade de organizar
os diferentes movimentos que podemos execute com nossas mãos e dedos. Será apresentado
também, alguns modelos de exercícios que estimulam as habilidades psicomotoras finas.
A fim de organizar sistematicamente as habilidades psicomotoras finas e para oferecer uma
classificação clara e precisa, será apresentado, os seguintes tipos, de acordo com Naranjo
(2013): a) travessia, b) Rotação, c) dissociação
manual, d) Alternando, e) Pressão, f) Precisão, g)
Simbólico.
Abaixo, está apresentado cada um dos tipos e
as atividades oferecidas por profissionais treinados no método BAPNE, bem como classificamos
as habilidades psicomotoras fina, cada exercício
corresponde a um tipo específico, de acordo
com as pesquisas de Naranjo (2013).
Cada uma das tarefas realizadas é estruturada de acordo com uma sequência, que estimula
uma maneira a alcançar a estimulação precoce,
e é focada em quatro áreas: desenvolvimento
da coordenação mão-olho, fonética, habilidades
motoras gestuais e habilidades motoras faciais.
Durante a realização das atividades, movimentos
específicos são realizados junto com de letras ou
melodias psicomotoras, usando o estresse prosódico.
a) Cruzamento – A atividade deverá ser realizada junto com eles. A posição inicial das mãos

é palma com palma da mão. O movimento consiste em ir interligando os dedos de ambas as
mãos, dois a dois, começando pelos dedos indicadores. Depois de realizar várias repetições deste cruzamento dos dedos, retornar para a posição inicial, e realizar o mesmo movimento com o
próximo par de dedos até que seja realizado com
todos os dedos. Ao passo que realizamos este
movimento, o professor deve cantar uma música
conhecida do repertório das crianças, com a finalidade de alcançar a maior estimulação possível
dos lóbulos cerebrais. A música usada pode ser
alterada de acordo com o de desenvolvimento
dos alunos que estamos trabalhando.
b) Rotação - A posição inicial é a mesma do
exercício anterior. Em seguida, separamos as palmas das mãos uma da outra, porém as mãos
devem parecer conectadas com as pontas dos
dedos. Seguindo o mesmo método da atividade
de cruzamento, começamos a mover o dedo indicador de nossas mãos, fazendo movimentos rotativos circulares entre eles e mantendo os outros
dedos conectados na ponta pelos dedos. O professor deverá escolher uma música do repertório
das crianças. Este tipo de atividade é muito útil
para desenvolver as habilidades de coordenação
mão-olho.
c) Dissociação manual - Neste tipo de atividade psicomotora, a mão direita tem uma posição
inicial diferente da mão esquerda; por exemplo, a
mão direita mostra três dedos, e a esquerda mostra dois. O movimento consiste em dissociar a
posição de uma mão da outra e mudando a posição. Portanto, a mão direita, que antes mostrava
três dedos, agora mostra dois; a mão esquerda,
que antes tinha dois dedos, agora tem três. A mudança é realizada com as duas mãos de uma vez
só. Uma das músicas que podemos usar com
essa atividade é a música do “indiozinho”, que
também ensina os números. As mudanças dos
dedos podem seguir o ritmo da batida da música. As crianças trabalham aqui nos conceitos
de esquerda e direita, como dissociar os dois, e
assim são trabalhando na lateralidade
d) Alternando - A posição inicial deste movimento é feita com a forma de um diamante forma, reunindo as pontas do polegar e dedos indicadores de ambas as mãos. O polegar da mão
direita toca o dedo indicador da mão esquerda.
O polegar do a mão esquerda toca o dedo indicador da mão direita, surgindo, então um formato
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de diamante. Depois de termos feito a forma, deve-se alternar os dedos e mudar os dedos que
estão ligados. O movimento desses dedos é para
a frente, primeiro um, e depois o outro, em um
movimento de caminhar. A música que usamos
neste exercício é “A Dona Aranha”, no qual os
dedos indicador e médio se alteram como se estivessem caminhando.
e) Pressão - Esta atividade consiste em aplicar
pressão sobre a pontas dos dedos de uma mão.
A atividade pode ser realizada em pares ou individualmente. Se for realizado com um parceiro, um
deles é o ativo sujeito, realizando o movimento de
pressão; o outro é o sujeito passivo, recebendo
a pressão. A música escolhida para esse tipo de
movimento deve representar o conceito de força,
pois assim, os alunos reforçam seus conceitos
de pressão e força.
f) Precisão - Esta atividade consiste em sinalizar claramente a parte do corpo indicado pelo
professor, usando o movimento de nossa mãos
e dedos. A sinalização é feita com nossos olhos
fechado e sempre seguindo as instruções do
professor. Estas instruções são dadas usando
uma história com movimento. Por exemplo: “Meu
dedo indicador é um mosquito que voa e voa até
pousar na parte mais alta do meu corpo ...”. Desta forma, além de trabalhar as habilidades psicomotoras finas, trabalhamos o reconhecimento do
esquema corporal e o equilíbrio.
g) Simbólico - Este movimento é realizado
baseado em um contexto, isto é, ao passo que
cantasse uma música, imita-se os movimentos
para representar simbolicamente a realidade. Por
exemplo, na música “A janelinha”, o movimento
das mãos abrindo e fechando é imitado como se
fosse a janela abrindo e fechando.
Todas as atividades apresentadas acima, mostram exemplos de como os professores podem
explorar ao desenvolvimento da psicomotricidade na escola de várias maneiras, desde a execução de movimentos, músicas e simbolizações,
ampliando seu repertório e estimulando sua
criatividade ao longo do desenvolvimento das
etapas, demonstrando que é possível criar um
ambiente de aprendizagem lúdico e divertido, no
qual a criança, tem a oportunidade de aprender
com propostas interdisciplinares que valorizam e
estimulam suas habilidades.

RESULTADOS
Há inúmeras razões para que o professor desenvolva o método BAPNE na educação escolar, os benefícios da utilização do método são
infinitos e fundamental na melhoria da aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
Além disso, as atividades desenvolvidas desta forma fornecem aos alunos benefícios que
vão muito além do acadêmico, como a promoção da autoestima, motivação, consciência
estética, a exposição cultural, a criatividade, a
melhoria da expressão emocional e corporal,
bem como a harmonia social e a valorização da
diversidade, pois têm a capacidade de envolver a todos, não há barreiras de raça, religião,
cultura, geografia, ou níveis socioeconômicos.
Trabalhando desta forma, como vimos, estamos oportunizando nossos alunos ao desenvolvimento de inúmeras habilidades e competências, fundamental no processo educacional
e na construção e formação da identidade pessoal de cada educando durante o processo da
educação básica.
É muito importante que o professor, promova
e tenha consciência deste tipo de trabalho, que
ele seja visto como uma estratégia tão importante quanto as outras do currículo, desmistificando o preconceito de que trabalhar com a
música e o movimento seja um passatempo e
brincadeira.
As escolas precisam apoiar e estimular essas ações, a fim de planejar muito bem as suas
ações buscando sempre a melhor forma de
motivar seus alunos a compreender as riquezas da possibilidades e necessidade da aplicabilidade desse método para que seja desenvolvido um trabalho consciente e integrado às
demais práticas do contexto escolar destinado
a formação de pessoas atuantes, dignas, conscientes e humanas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como Jean Piaget aponta, o movimento é essencial a fim de alcançar o desenvolvimento cognitivo infantil. Seria ideal trabalharmos várias habilidades psicomotoras igualmente, já que esta
é uma fase em que a educação é definida pelo desenvolvimento motor e corporal dos alunos.
Sendo assim, é nesta fase que as habilidades são adquiridas, incluindo como usar objetos diferentes para comer, escrever, tocar, etc.
É um estágio onde a manipulação de objetos é essencial para o desenvolvimento de crianças,
que em numerosas ocasiões têm dificuldade realização de tarefas cotidianas, como escrita ou
fixação seus sapatos, por causa da falta de estimulação psicomotora.
Neste artigo, foi apresentado alguns recursos para os primeiros anos professores com atividades do método BAPNE. Nessas atividades, o movimento das mãos e dos dedos é estimulado
desde cedo, de acordo com um sistema de classificação desenhado pelo Dr. Romero-Naranjo.
Além disso, cada tipo de habilidade psicomotora e cada uma das atividades são pensadas
para fora e projetado para estimular a coordenação mão-olho, consciência do próprio corpo,
habilidades de escrita, lateralidade e o desenvolvimento de funções executivas, bem como a
estimulação dos lobos frontais e pré-frontais e do desenvolvimento das funções executivas. Isto
é, além para promover o movimento e o jogo simbólico. Conforme Fonseca (2000) afirma:
As habilidades psicomotoras são ferramenta básica, fundamental e insubstituível, por meio de
que toda a pessoa é construída, pois o mal desenvolvimento das habilidades psicomotoras pode
trazer consequências para toda a vida da criança, pois somente explorando seu próprio corpo,
objetos, espaço, e as pessoas ao seu redor que a criança vai descobrir o mundo e entender as
relações entre coisas (FONSECA, 2000, p.160).
É proposto em pesquisas futuras, estudar habilidades psicomotoras como recurso terapêutico
para alunos com necessidades especiais. Enfim, ressaltando a importância de alcançar o desenvolvimento e estimulação de habilidades psicomotoras alunos nos primeiros anos e estimulando
os profissionais a usar essas atividades do Método BAPNE.
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A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A avaliação na Educação Infantil é ponto bastante discutido hoje em dia. Sabemos
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 avaliar os avanços desses pequenos aprendizes. A avaliação na Educação Infantil é um procedimento de fundamental importância, pois permite identificar as conquistas alcançadas pela criança, um processo que deve
ser incorporado na prática do professor, onde, todas as experiências, manifestações, vivências, descobertas e conquistas das crianças devem ser valorizadas, com o objetivo de revelar
o que a criança já tem e não o que lhe falta. Nesta pesquisa trouxemos a reflexão oportuna
sobre como garantir uma aprendizagem  com qualidade para estas crianças . Acreditamos que
avaliar só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhor aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem;  Qualidade.
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INTRODUÇÃO

P

reocupados com a consolidação de uma escola que cumpra efetivamente seu papel de
ensino, principalmente na Educação Infantil com todos os seus desafios, esta pesquisa
vem oportunizar a reflexão de práticas pedagógicas de avaliação inovadoras, mediante
um processo de formação que contribua para a reflexão e a atuação docente.
Para isso mostra-se nessa pesquisa como avaliação na Educação Infantil pode ser um caminho que ao ser percorrido trará efetiva melhoria na aprendizagem. A avaliação em si hoje proposta para educação infantil.
Que recursos podem ser usados e que embasamentos teóricos temos que ter para atingir um
ensino de qualidade com as crianças e que os professores ao lerem os capítulos desta pesquisa, os possam reflitam sobre suas práticas resultando em aprimoramento profissional. Não
é uma pesquisa inédita mas desejamos, aqui uma melhor qualidade de ensino nas escolas de
educação infantil.
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fessores e dos demais adultos com as quais
convivem) e vem percorrendo em busca do
conhecimento de mundo e suas formas de exToda ação avaliativa demonstra uma opinião pressão (COLASANTO, 2012).
e uma apreciação de valor, portanto, vinculaA sistematização desses registros permite
da a concepções. Nos dispositivos da LDB e
nas concepções das BNCC, sinalizam que as uma reflexão permanente sobre as ações e
Unidades Educacionais devem planejar formas pensamentos das crianças e assumem difede avaliação que contemplem o acompanha- rentes formas: relatórios descritivos individuais
mento do trabalho pedagógico e avaliação do e do grupo, portfólios individuais e do grupo,
desenvolvimento da criança, avaliando-a em fotos, filmagens, as próprias produções das
crianças (desenhos, esculturas, maquetes, enrelação a si mesmas (BRASIL, 2012).
tre outras), (COLASANTO, 2012).

CONTEXTUALIZANDO A AVALIAÇÃO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A avaliação na Educação Infantil constitui-se
Esses registros são considerados “documenem um elo significativo entre a prática cotidiana
vivenciada pelas crianças e o planejamento do tação pedagógica”, são as formas pela qual
se expressa o que as crianças estão dizendo e
professor (BRASIL, 2012).
fazendo, é o trabalho das crianças, é a maneiPara que ela se efetive é necessário acompa- ra como o professor se relaciona com elas e
nhar o crescimento das crianças na elaboração com o seu trabalho. Não pode ser confundida
de suas hipóteses e conhecimento do mundo, com a “observação da criança”, esta diz resnão se restringindo a um rol de comportamen- peito à avaliação do fato de ela estar adaptada
tos desejados, mas sim como fundamento a um conjunto de padrões.Já a documentação
da ação educativa que parte da valorização pedagógica está interessada em enxergar e
da criança em suas manifestações (BRASIL, entender o que está acontecendo no trabalho
pedagógico e o que a criança é capaz de fazer
2012).
sem qualquer estrutura predeterminada de expectativas e normas (FREINET, 2012).
AVALIANDO O PROCESSO

DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

A documentação pedagógica sempre está
pontuada no momento histórico vivido, na concepção subjacente e na visão que temos do
trabalho pedagógico. Pode, também, servir
para a gestão democrática, quando as várias
vozes dos atores e protagonistas (meninos e
meninas, educadores (as) e famílias) são ouvidas, dando visibilidade aos saberes vividos na
Unidade Educacional (FREINET, 2012).

Partindo do pressuposto que “a avaliação
será sempre da criança em relação a si mesma
e não comparativamente com as outras crianças” (MEC, 2012), entendemos que avaliação
deve servir para registrar as situações / experiências vividas pelas crianças no dia-a-dia, enfatizando suas descobertas e aprendizagens,
considerando o princípio de que a avaliação
Por meio da documentação pedagógica é
é um processo contínuo, para identificar suas
possível formular perguntas sobre a maneira
potencialidades, interesses e necessidades.
como os bebês, as crianças e o (a) educador (a) foram se constituindo em sua prática,
Tal concepção de avaliação se efetiva por
como o conhecimento é construído e que tipo
meio de uma sistematização de registros sigde instrumentos o ambiente oferece para a exnificativos dos fazeres vividos pelas crianças,
perimentação e para simbolização dos atores
que tenham por objetivo registrar a história dos
sociais de pouca idade (FREINET, 2012).
caminhos que o grupo percorreu em suas inter-relações (das próprias crianças, dos pro-
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Entende-se que a documentação pedagógica deve acompanhar as crianças em seu percurso educativo e que está corrobora com as
concepções de educação infantil, de criança/
infância e de currículo, bem como com a participação das famílias explicitadas no presente
documento (FREINET, 2012).

REGISTRANDO O PROCESSO DE
AVALIAÇÃO
Procura-se evidenciar como se dá o processo de avaliação na educação infantil, fundamentados nas concepções de educação infantil, de criança/infância e de currículo, que
devem orientar os fazeres didáticos propostos
no decorrer do processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças que convergem
para uma síntese periódica de avaliação considerada como elo significativo entre a prática
vivenciada pelas crianças e o planejamento do
professor (OSTETTO, 2013).
Nesse contexto o registro de avaliação na
educação infantil se consubstancia em documentação necessária que orientará o replanejamento das ações pedagógicas e as intervenções educacionais necessárias. A observação
criteriosa, cuidadosa e o respeito ao ritmo individual de cada criança são aspectos que também precisam ser considerados nesse processo (OSTETTO, 2013).
Com isso, a cada período vivido e experimentado pelas crianças , o professor terá em mãos
para sua análise, valoroso material, ou seja,
terá um arquivo/registro dos processos vividos
pelas crianças individualmente e em grupo.Partindo de tal premissa, o registro do processo de
avaliação na Educação Infantil exige por parte
das Unidades Educacionais especial atenção,
uma vez que se constitui em importante instrumento na análise do desenvolvimento e aprendizagem das crianças (OSTETTO, 2013).

O conjunto dos diferentes instrumentos de
acompanhamento, que se constituem a partir dos registros de observação do (a) educador (a), propicia a indicação das intervenções
pedagógicas necessárias às aprendizagens
e desenvolvimento dos meninos e meninas,
sintetizados na documentação pedagógica,
cuja apresentação aos pais e/ou responsáveis possibilitará o conhecimento do processo
(EDWARDS, 2012).
Segundo Ostetto (2017), as observações e
registros devem ser contextualizados, isto é,
tomando as crianças concretas, em suas histórias de vida, seus ambientes sociais e culturais e co construtoras de um processo dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal
e social. Variados devem ser os registros, tais
como a escrita, a gravação de falas, diálogos,
fotografias, vídeos, os trabalhos das crianças.
Faz parte da documentação pedagógica e são
instrumentos avaliativos na Educação Infantil:

SEMANÁRIO
O semanário serve para se organizar, para
refletir e para registrar as atividades feitas na
semana. O professor deve se apoiar nesse documento para análise das atividades cotidianas
do processo ensino-aprendizagem e da própria
implicação pessoal da tarefa de educar (OSTETTO, 2017).
O registro semanal é um valioso instrumento para sistematizar a prática em sala de aula.
Ao observar e registrar, o professor aprende a
interpretar a realidade, interagir com ela e permitir o mesmo do seu aluno.No final das contas
o grande objetivo do semanário é traçar formas
de intervenção, eficientes e transformadoras
e, consequentemente, provocar no professor
constante reflexão sobre a sua prática educativa (OSTETTO, 2017).
Ações pedagógicas importantes para consolidação da avaliação na Educação Infantil (OSTETTO, 2017):
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1.A primeira delas é o planejamento. Escolher o tema e as atividades que serão usadas
na semana.
2.A segunda é a construção do semanário.
Preencher cada atividade planejada dentro do
horário e garantir que os materiais necessários
para aquela atividade estejam prontos para o
uso e para a faixa etária.

1) Identificação:
É importante produzir uma capa do portfólio com nome, a foto e/ou uma produção da
criança para que o dono seja reconhecido facilmente e para que carregue a identidade do
estudante. Capas iguais podem revelar a falta
de um olhar individualizado para cada pequeno da parte da escola e do docente.
2) Percurso de aprendizagem:

3.A terceira é a validação dos responsáveis
pela organização, direção e avaliação das ativiGuardar atividades marcantes da etapa andades envolvidas na aprendizagem.
terior para que seja possível visualizar a trajetória percorrida. Caso, a criança não tenha
Permitir a reflexão constante, a construção frequentado a mesma escola no ano anterior,
das habilidades e competências e a interação é possível entrar em contato com a outra unidestas com o cotidiano dos alunos. O plane- dade escolar ou com a família para solicitar
jamento e o semanário devem levar em con- a documentação. Muitas vezes, a pedido dos
sideração as necessidades individuais/coleti- professores, eu faço esse procedimento e cosvas e características de faixa etária (OSTETTO, tuma funcionar muito bem.
2017).
3) Atividades mais significativas:

PORTFÓLIOS
Os portfólios são fundamentais no processo de
avaliação, é um instrumento metodológico, que
conta do percurso de aprendizagem das crianças, além de contribuir para que entenda-se quais
são as necessidades educativas das crianças e
possamos priorizá-las na formação continuada docente. Mas para isto, o material precisa estar bem
organizado. Portanto, existem cinco pontos essenciais para a organização dos Portfólios tanto na
Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental
(OSTETTO, 2017).
Para o autor (2017), a fotografia é essencial nesta modalidade de registro e temos um caminho a
ser percorrido diante do nosso registro fotográfico
como prática cotidiana para (re)ver os bebês e as
crianças, e exercício a ser ampliado e incorporado. Ele faz com que compartilhemos com outras
pessoas nossas visões e concepções sobre os
modos próprios de ser crianças. Emprestamos
nosso olhar, para que as pessoas enxerguem o
que estamos vendo de maneira bonita e sensível.

Durante a confecção do portfólio atual, é
importante separar as produções e outros registros que atestem às aprendizagens mais
significativas ao longo do trimestre (ou bimestre) letivo. Isso significa que esse dossiê não
é uma pasta de provas e atividades, como é
usual imaginar e nem deve ser avaliado com
receio. Como especifiquei no ponto dois, o ele
conta a história do percurso de aprendizagem
do pequeno e serve para acompanhar o progresso do trabalho e fazer ajustes no meio do
caminho.
4) Diferentes tipos de registro:

Atividades significativas, contudo, não são necessariamente escritas. Essa é uma visão equivocada. Para rompermos com ela, sugiro aos
coordenadores estarem pautados em orientações oficiais e atualizadas. A Base Nacional
Curricular Comum reafirma a necessidade de
os pequenos terem oportunidades de fazerem
suas descobertas, respeitando a integralidade
Contextualizar esse olhar com a parte escrita é
do seu processo de aprendizagem e desenvolessencial para a composição do portfólio (GALEvimento para além da escrita. Isso esclarece
ANO, 1989):
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que o portfólio pode abarcar outras formas de
RELATÓRIO DESCRITIVO
registros como desenhos, fotos com legendas,
relatórios, vídeos e até falas das crianças. MuiA elaboração de um relatório descritivo que
tas vezes esses tipos de registro nos dizem até reflita a trajetória percorrida pela criança e que
mais sobre o processo do que uma produção forneça aos professores os elementos necestextual.
sários para a continuidade do trabalho pedagógico pode ser a melhor forma de se expedir a
5) Protagonismo infantil:
documentação prevista em lei.
A organização da precisa ainda respeitar as
opiniões, preferências e considerações dos
nossos alunos. Neste sentido, sempre incentivo os professores das crianças maiores que
ampliem a participação delas no instrumento.
Algumas boas estratégias para que isto ocorra
são: permitir ao estudante escolher suas atividades dentre várias que atestem um mesmo
objetivo de aprendizagem (seus textos ou desenhos preferidos, por exemplo). Afinal, o portfólio não precisa ser uma construção idêntica
para toda turma (GALEANO, 1989).

CADERNO DE PASSAGEM
O caderno de passagem trata dos registros
do cotidiano das crianças, e tem por objetivo
a comunicação do professores que trabalham
com a mesma turma em períodos diferentes.
Possui um caráter informativo, para registro de
recados importantes, lembretes ou algum fato
marcante ocorrido naquele período. Também
deve conter informações relacionadas à saúde
e bem-estar das crianças (GALEANO, 1989).
Uma vez que a mudança de docente em
cada turno não pode gerar rupturas nas ações
educativas, o caderno de passagem é, na sua
potencialidade, um espaço de troca, diálogo
e parceria que traz unidade para a vivência
da criança no ambiente educativo e pistas de
acontecimentos significativos nos desafios diários e nas conquistas, servindo tanto para reflexão sobre o que foi experienciado quanto para
futuras intervenções (GALEANO, 1989).

Segundo a Orientação Normativa nº 01/2013
(SÃO PAULO, 2014), o relatório descritivo é o
documento que comprova a frequência dos bebês e das crianças na Educação Infantil e esse
deve ser encaminhado à fase/etapa seguinte
(EMEI ou EMEF). Como parte da documentação pedagógica, afirmamos nesta Orientação
Normativa que o relatório é o instrumento de
avaliação do desempenho/desenvolvimento
das crianças na Educação Infantil Paulistana
(GALEANO, 1989):
Para que isso se efetive, o relatório descritivo
deverá conter, no mínimo:
a) o percurso realizado pelo grupo decorrentes dos registros semestrais;
b) o percurso realizado pela criança individualmente nesse processo;
c) anotações contendo falas ou outras formas de expressão da criança que reflitam sua
autoanálise;
d) parecer do professor fundamentado nas
observações registradas no decorrer do processo;
e) parecer da família quanto às suas expectativas e os processos vividos.
f) observações sobre a frequência da criança
na Unidade, como indicador de sua interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança;
g) outras informações julgadas pertinentes
(GALEANO, 1989).
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Frente a todo o exposto pode-se afirmar que
é farta a documentação que trata da avaliação
da educação infantil e da importância do registro nesse processo. À vista deles cabe a cada
Unidade Educacional desde o momento de
planejamento, prever formas de avaliação do
trabalho realizado, definindo como se realizarão os diferentes registros (GALEANO, 1989).
Na Educação Infantil, por exemplo, o registro feito pelo professor sobre os processos
de aprendizagem do grupo como um todo e
de cada criança em particular é a fonte de informações que norteará a avaliação. É o educador quem comunica aos pais e às próprias
crianças os avanços e conquistas. E o portfólio
é um dos instrumentos utilizados para produzir
esse balanço das aprendizagens (GALEANO,
1989).
O documento com o percurso trilhado pelas
crianças dá ao educador informações preciosas sobre ensino e aprendizagem, além do
acompanhamento simultâneo das progressões
e dos desafios enfrentados por eles. Por isso,
para fazer o registro das aprendizagens, é preciso que o educador tenha claro o que quer
revelar, por quê, para quê e de que forma irá organizar as informações para que o leitor compreenda as etapas e as singularidades desse
processo (FREINET, 2001).
A construção desses registros, inclusive os
decorrentes da observação do educador, deve
favorecer o acompanhamento do trabalho pedagógico, nas unidades infantis. Os momentos de planejamento devem, sempre, prever
espaços nos quais os educadores registrem
suas reflexões sobre o trabalho desenvolvido.
O educador poderá manter um caderno contendo fatos relativos a cada criança, individualmente (FREINET, 2001).

bem como de estudos nos horários e momentos formativos. Os portfólios individuais serão
compostos de atividades desenvolvidas, além
de falas das crianças, fotos, objetos, coleções,
etc. (FREINET, 2001).
Já os portfólios coletivos conterão as atividades realizadas em grupo pelas crianças, além
de algumas observações próprias do educador, tais como: a participação de cada criança
na atividade proposta, o surgimento de lideranças, os possíveis conflitos, etc. Ao final de cada
semestre, com base em todos os registros realizados no decorrer do período, caberá ao professor, elaborar os relatórios descritivos com a
finalidade de resguardar os registros elaborados resultantes das observações das crianças
e analisar o trabalho como um todo, nas suas
diferentes dimensões (FREINET, 2001).
Devem constar ainda dos relatórios descritivos dados relativos às especificidades de cada
criança, tais como: problemas de saúde da
criança, históricos médicos, telefones de contato com as famílias, caderneta de vacinação.
A composição do relatório descritivo constituir-se-á em documentação pedagógica que favorecerá a análise e identificação das necessidades ou dos problemas verificados na trajetória
educacional da criança (COLASANTO, 2014).
Fundamentados nos relatórios descritivos e
demais registros das crianças de forma individual ou coletiva, a Unidade Educacional expedirá documentação educacional referente a
essa etapa da educação básica, vez que tal
medida é exigida atualmente por lei.

Além disso, existem, ainda, os registros construídos pelas próprias crianças, que devem ser
considerados na elaboração de portfólios individuais e coletivos e também, ocupar lugar de
material de análise e reflexão das professoras
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante esta pesquisa tentamos mostrar aqui a importância avaliação na Educação infantil de
tudo que foi descrito, ainda cabe aqui ressaltarmos a relevância de um trabalho bem feito nessa etapa da vida criança, pois será ela que dará base o prosseguimento dos estudos no ensino
fundamental e contribuirá para o desenvolvimento integral do aluno.
Faz-se necessário como vimos uma organização pedagógica bem estruturada torna-se fundamental na Educação Infantil assim como conhecer a realidade escolar, propor um ambiente rico
para aprendizagem , avaliando de maneira coerente e utilizando desta avaliação para melhoria
na prática pedagógica .
Como vimos há dois pressupostos básicos para uma proposta de avaliação na educação infantil: a observação atenta e curiosa sobre as manifestações de cada criança; e a reflexão sobre
o significado dessas manifestações em termos de seu desenvolvimento.
A partir da prática desses dois princípios, o professor terá elementos para refletir sobre o significado de cada conquista do aluno, suas dificuldades e possibilidades. Para que a observação
e reflexão sejam possíveis, é importante que o professor utilize o registro como forma de acompanhamento de seus alunos.
O registro se torna um elemento indissociável do processo educativo, processo este que deve
se constituir como uma prática contínua, tendo como objetivo o avanço no que diz respeito às
observações sobre a criança, a professora e a instituição. Nessa concepção, a avaliação é a
reflexão transformada em ação, configurando-se como mediadora entre o aluno e a construção
do conhecimento, não podendo, portanto, ser estática nem ter caráter sensitivo e classificatório
(HOFMANN 1992).
Deixamos aqui a nossas reflexões sobre a importância da avaliação como um processo que
deve ser incorporado na prática do professor, onde, todas as experiências, manifestações, vivências, descobertas e conquistas das crianças devem ser valorizadas, com o objetivo de revelar o
que a criança já tem e não o que lhe falta.
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ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA: METODOLÓGICA
SOBRE O COTIDIANO ESCOLAR
RESUMO: Ensejando a concretização do reconhecimento da identidade, história e cultura de um
grupo étnico, o presente trabalho possibilitou reconhecimento, igualdade das raízes africanas
da nação brasileira. Outrossim, objetivou-se discutir questões relacionadas à inserção do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, sobre a relevância e necessidade da aplicabilidade da temática no contexto escolar, na procura por valorizar os sujeitos e sua cultura.
Neste contexto, pensou-se na seguinte questão problema: trabalhar e inseridos no cotidiano
da sala de aula para que haja a real inserção do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana? Assim, a pesquisa em questão, utilizou como metodologias: a pesquisa qualitativa e
bibliográfica, em revistas, livros e sites que abordavam sobre a mesma ou temática semelhante. A fundamentação teórica, por sua vez, pautou se na ótica de autores como: Abreu (2007),
Azevedo Neto (2009), Brasil (2003, 2004, 2008), Bittencourt (2004), Cavalleiro (2005, 2011),
Carvalho (2006), Freire (1992), Fonseca (2003), Gomes (2001), Menezes (2002), Rosa (2006),
Santos (2005), Santos (1987), dentre outros. A intervenção pedagógica foi, por conseguinte,
realizada em sala de aula na “Escola Municipal Paulino Batista de Araújo”, na qual procurou-se
mostrar a Lei 10.639/03 no contexto escolar, na busca por valorizar o ensino da diversidade
cultural afro-brasileira e africana no cotidiano da Instituição supracitada. Como principais resultados, destacam-se: uma contação de história, com enredo simples, o tema da inclusão do
negro e da diversidade valorizando o negro e sua identidade.

Palavras-chave: Cotidiano Escolar; História; Cultura; Afro-brasileira; Africana.
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INTRODUÇÃO

O

Brasil é um país do continente americano que recebeu o maior fluxo de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX, com negros e mestiços descendentes da África,
que atualmente representam hoje um número muito grande da população brasileira,
onde tiveram uma notável participação na formação do nosso povo, na sua economia, sua cultura e sua história, contribuindo de forma decisiva para modelar a cultura e a identidade brasileira.
A meta deste esboço sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana objetiva
a concretização do reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura de um grupo
étnico, que concentra a maior parte da população brasileira: os negros.
A guisa dessas orientações, têm se constituído incumbências das instituições de ensino, que
ofertam cursos na modalidade de licenciatura e criação de horizontes reais de planejamento.
Contudo, a medida corresponde ao cumprimento das expectativas o que prescinde o desenvolvimento de unidades de estudos, assim como projetos e programas, com fins à apropriação, de
forma abrangente, sobre o componente curricular.
Vale inferir, que a presente pesquisa é qualitativa e bibliográfica, tendo sido utilizadas revistas,
livros e sites que abordavam sobre a mesma ou temática semelhante. Uma pesquisa qualitativa,
segundo Veal (2011), envolve a coleta de uma grande quantidade de informações, porém, sobre um pequeno número de pessoas. A informação coletada geralmente não é apresentada de
forma numérica.
Para Strauss (2008), a pesquisa qualitativa pode se referir à investigação sobre a vida das
pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos, também sobre o funcionamento organizacional e relacionado também a movimentos sociais.
A pesquisa tem enfoque exploratório, que segundo Dencker (1998) busca aprimorar ideias e
descobrir instituições. Caracteriza-se, também, por possuir um planejamento flexível, envolvendo
em geral levantamento bibliográfico. Uma pesquisa bibliográfica, por sua vez, é desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, entretanto fundamentam o objeto de estudo (GIL, 2009).
Sobre isso, Dencker (1998) afirma que tal pesquisa consiste em utilizar material já elaborado
como livros e artigos científicos. Já Gil (2008) apresenta que sua principal vantagem reside no
fato de permitir ao pesquisar a cobertura de uma gama de fenômenos mais amplo do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Assim sendo, destaca-se o fato de ser necessário discutir sobre a temática de ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em prol da comunidade, onde necessitam que seus professores tenham novos olhares sobre a questão supracitada, refletindo, direta e indiretamente, nas
diversas relações socioculturais existentes no cotidiano das pessoas, o qual deve ser baseado
no respeito mútuo e na liberdade de expressão.
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A pesquisa em questão tem interesse em estudos relacionados com o ensino de história, em
especial a relacionada com a cultura Africana e Afro-brasileira, com perspectivas de ampliar estudos e possibilitar divulgação sobre a temática em âmbito local e aos que tiverem acesso ao
trabalho em qualquer lugar.
A proposta da aula foi a professora trabalhar com seus alunos através de uma história os
valores, bem como, o tema racismo onde nos dias de hoje essa temática ainda necessita ser
discutida e trabalhada no meio social.
Ao que concerne à relevância acadêmica, destaca-se o fato de que o material será disponibilizado a outros alunos e pesquisadores que tenham ou queiram ter aproximação com a questão
do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, seja por motivo de conhecimento pessoal, profissional ou que deseje ampliar estudos sobre a temática.
Outrossim, o material ficará disponível para quaisquer pessoas através do Sistema da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Diante disso, formulou-se a seguinte questão problema:
quais conteúdos devem ser trabalhados e inseridos no cotidiano da sala de aula para que haja
a real inserção do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana?

775

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

rendam a garantia de reconhecimento e igualO ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA ÂMBITO ESCOLAR dade de valorização das raízes africanas da
O Brasil é um país formado por uma rica
cultura, e diferentes povos precisando que a
educação seja moldada pela mudança e a
transformação, almejando assim uma estrutura
do currículo voltado, para a realidade do povo
brasileiro.
Assim sendo, a história dos antepassados
do nosso país requer que os educadores façam uma recriação e integrem seus alunos,
de modo que possa atender e contemplem as
abordagens históricas, ao ponto que é urgente repensar um ensino respaldado pelo respeito às matrizes culturais, a partir das quais se
construa a identidade do educando.

nação brasileira, sem desprezar outros grupos
étnicos que formam o contingente populacional brasileiro, que são os indígenas, europeus
e asiáticos (BRASIL, 2004).
As raízes africanas, indígenas, europeus e
asiáticos tiveram sua participação na formação da sociedade brasileira, pois contribuíram
de forma significativa para o desenvolvimento
do país. A intenção de transformação da educação brasileira que procura a valorização da
história e da cultura dos africanos e afrodescendentes busca eliminar os fatores de exclusão das populações descendentes dos africanos que se proliferam desde o Brasil colônia
(ROSA, 2006).

Assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, 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 (BRASIL, 1998).

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

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

que um dia foram escravizados, e por seu lugar
na sociedade. Esses pontos, por sua vez, refe776
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O estudo de temas decorrentes da cultura
afro-brasileira e africana é relevante porque
assim todos os brasileiros possam conhecer
sua história e exercer a sua cidadania. De um
lado os professores de história queixam-se do
desinteresse e apatia de seus alunos que, distanciados de um passado orgânico e de uma
consciência clara a respeito do valor da educação e de suas práxis, perdem-se em meio
a um conjunto de ações cotidianas desprovidas de sentido e não conseguem estabelecer
claras relações entre aquilo que estudam em
termos de conteúdos históricos e sua vida real
(ABREU, 2007).

preocupação de alguns conteúdos como “19
de abril” (Dia do Índio); o “13 de maio” (Abolição da Escravatura) e o “20 de novembro”
(Dia dedicado à Consciência Negra), que são
abordados nas escolas na sala de aula de forma inadequada, sem atenção a esses temas.

A inserção desses conteúdos no currículo
escolar recebe um degrau otimista. Significa
despir os conteúdos dos estereótipos tradicionalmente reproduzidos nos bancos escolares.
Estereótipos que, por sua vez, têm dado continuidade à hegemonia de um currículo eurocêntrico, machista, racista e capitalista. Com efeito,
trazer a História e a Cultura africana para a sala
O desinteresse e apatia dos alunos com rela- de aula, revela a importância do negro para
ção a história e a cultura afrobrasileira e africa- a formação da sociedade brasileira (SANTOS,
na, faz com esses não entendam o conteúdo 2005).
abordado e sala de aula pelo professor. A escola foi criada como instituição educativa, isto
Ao inserir esses conteúdos no cotidiano da
é, para transmitir às novas gerações elemen- sala de aula, os educadores amplia o conhetos culturais necessários para a participação cimento de mundo dos alunos, com relação
na vida social, conforme a divisão do trabalho, a história e a cultura afro-brasileira e africana.
do poder e do saber (MENEZES, 2002). A ins- A escola articula as necessidades individuais
tituição escolar é um lugar pelo qual são trans- e demanda da sociedade contemporânea ao
mitidos elementos culturais pelos educadores, mesmo tempo, fornece escolaridade prepara
onde esse conhecimento propicia desenvolvi- para o trabalho e a vida social e política transmento aos aluno, bem como saber e partici- mitindo preservando e recriando cultura (FONpação na sociedade. Para Carvalho (2006, p. SECA, 2003).
212), traduz que:
As instituições escolares têm o objetivo de
No entanto, eles ainda encontram problemas preparar seus alunos para exercer a sua cidano processo de sua plena integração social dania e viver em sociedade de forma que pose no exercício de seus direitos de cidadania. sa respeitar e valorizar a sua cultura. Azevedo
Seria necessária a construção de uma aliança Neto (2009, p. 2), afirma que:
negro-branco-indígena pela inclusão racial, que
permitiria a associação entre os movimentos
Os parâmetros são de extrema importância
negros e indígenas na construção e recons- que em situações de ensino sejam consideratrução de uma história com eles hermanados das as contribuições significativas de cultura
visando à superação da brutal e inaceitável de- que não tiveram hegemonia política e, também,
sigualdade étnica hoje existente na sociedade que seja realizado um trabalho que busca exbrasileira (CARVALHO,2006, p. 212).
plicar, entender e conviver com procedimentos,
técnicas e habilidades matemáticas desenvolOs movimentos negros e indígenas na cons- vidas no entorno sociocultural próprio a certos
trução e reconstrução de uma história,são es- grupos sociais (NETO, 2009, p. 2).
senciais porque dessa maneira integra a sociedade a história de luta, propiciando conhecer
seus costumes e tradições. Entretanto, existe a
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Os parâmetros são imprescindíveis porque
objetiva explicar, entender e conviver os procedimentos, técnicas e habilidades desenvolvidas no entorno do âmbito escolar pelo professor. A multiculturalidade não se constitui
na justaposição de culturas, muito menos no
poder exacerbado de uma sobre as outras,
mas na liberdade conquistada, no direito assegurado de mover-se cada cultura no respeito
uma da outra, correndo risco livremente de ser
diferente, sem medo de ser diferente, de ser
cada um para si somente como se faz possível
crescerem juntas e não na experiência da tensão permanente, provocada pelo “todo-poderosíssimo” de uma sobre as demais, proibidas de
ser (FREIRE, 1992).

É importante considerar a diversidade cultural interna à nossa sociedade; isso é de fato
essencial para compreendermos melhor o país
em que vivemos. Mesmo porque essa diversidade não é só feita de ideias; ela está também
relacionada com as maneiras de atuar na vida
social, é um elemento que faz parte das relações sociais no país. A diversidade também
se constitui de maneiras diferentes de viver,
cujas razões podem ser estudadas, contribuindo dessa forma para eliminar preconceitos e
perseguições de que são vítimas grupos e categorias de pessoas (SANTOS, 1987, p. 16).
O grande compromisso dos educadores é vivenciar a prática pedagógica, desejando uma
educação de qualidade em que todos possam
alcançar a igualdade, a alegria, à esperança e
a liberdade entre os povos. As práticas desenvolvidas nas escolas suscitam indagações pertinentes, como: Quais significados a tais datas
são atribuídos e que lugar ocupam no cenário
das preocupações, percepções e discursos
docentes (SILVA, 2004).

A cultura é um direito de todos, e através da
multiculturalidade os indivíduos conquistaram
a liberdade, sem medos e poder, e cada uma
apesar de diferente deve ser respeitada e livre.
A sociedade brasileira caracteriza-se por uma
pluralidade étnica, sendo este produto de um
processo histórico que inseriu num mesmo cenário três grupos distintos: portugueses, índios
e negros de origem africana. Esse contato favoreceu o intercurso dessas culturas, levando
As práticas desenvolvidas no âmbito escolar
à construção de um país inegavelmente miscigenado, multifacetado, ou seja, uma unicidade são pertinentes, porque a partir destas os edumarcada pelo antagonismo e pela imprevisibili- cadores pode desenvolver seu trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizadade (MENEZES, 2002).
gem das crianças. E assim, uma situação que
Com a origem três grupos distintos: portu- corrobora para isso é o fato de os personagens
gueses, índios e negros de origem africana, negros que contribuíram para a formação soa sociedade brasileira caracteriza pela plura- ciopolítica e cultural do país serem ignorados
lidade ética, propiciando a construção de um ou tratados equivocadamente na mídia e nos
país miscigenado. Um conjunto de políticas livros escolares (CAVALLEIRO, 2005).
públicas e privadas e de caráter compulsório,
facultativo ou voluntário, concebidas com vista
Os personagens negros que tanto contribuíao combate da discriminação de raça, gêneram para a formação cultural do país, são ignoro etc., bem como para corrigir os efeitos prerados e tratados como indigentes nos livros essentes da discriminação praticada no passado
colares e por indivíduos na sociedade. Desse
(GOMES, 2001).
modo, é importante que os educadores tenham
As Políticas Públicas e privadas são realiza- uma reflexão crítica sobre sua prática pedagódas no país, com o intuito de combater a dis- gica, e estejam embasados, para assegurar
criminação do passado, onde muitas pessoas uma educação de maneira ética e consciente,
constantemente sofrem com esse tipo de pre- bem como assegurar um ensino de qualidade.
conceito. Assim Santos (1987, p. 16), aponta
que:
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A APLICAÇÃO DA LEI N. 10.639
Existem vários debates realizados, acerca
da maneira como o professor deve trabalhar a
disciplina de História no cotidiano escolar, sendo este conteúdo imprescindível que contribui,
para a formação do povo brasileiro e a cultura
Afrobrasileira e Africana.
Em consonância com os documentos oficiais, a Educação das Relações Étnico Raciais
e o estudo de História e Cultura Afro-brasileira
e Africana, têm o seu aporte obrigatório nos
currículos escolares. Devendo alcançar desenvoltura por meio da veiculação de conteúdos,
competências, atitudes e valores que agreguem a operacionalização docente de suas
temáticas em sala de aula. E estes enfoques,
que ficarão ao encargo das deliberações das
Instituições de ensino e seu corpo docente,
conforme vem explicitando o Parecer CNE/CP
n. 3/2004 (BRASIL, 2004).
O ensino das Relações Étnico-Raciais e o
estudo de História e Cultura AfroBrasileira e
Africana, tornou-se obrigatório por lei, sendo
importante que o educador trabalhe nos conteúdos, competências, atitudes e valores em sala
de aula. Para Fonseca (2003, p. 101), relata
que:

A lei estabelecia a obrigatoriedade da História e Cultura Africana e dos Afro Brasileiros
no currículo escolar, e em 1996 sofreu significativas alterações em seu conteúdo incluindo
aspectos da formação da população brasileira
e dos dois grupos étnicos. Da mesma forma, o
conteúdo programático do currículo oficial de
ensino incluiu aspectos que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses
dois grupos étnicos (Art. 26-A, §1º) (BRASIL,
2008).
Os conteúdos do currículo incluem aspectos
da formação da sociedade e dos grupos étnicos
brasileiros, destacando as suas características
e seus costumes. Entretanto, para alcançar tal
pilar no ensino, os documentos postulam sobre
o aprofundamento dos estudos relacionados à
temática da Educação das Relações Étnico-Raciais. Nesse caso, as exigências incluem a
colaboração das coordenações pedagógicas
(Parecer CNE/CP n. 3/2004), (BRASIL, 2004).
Nos documentos eram exigidos que a equipe
escolar colaborasse com os estudos nos currículos relacionados as Relações Étnico-Raciais.
Essa estrutura permite a articulação de programas de combate à discriminação racial com
projetos de valorização da diversidade étnica.
Um dos seus objetivos é tornar a multiplicidade
de experiências pedagógicas dessas áreas em
modos de renovação nas práticas pedagógicas (BRASIL, 2004a).

Nesse contexto sociocultural e educacional
processa-se de forma intensa o debate acerca
dos paradigmas, das relações entre os padrões
e níveis de conhecimento, das concepções de
educação e da escola, o que evidencia a necessidade de repensar as práticas pedagógiOs projetos e os programas de combate à
cas dos professores no interior dos diferentes discriminação são relevantes, pois contribuem
espaços educativos (Fonseca, 2003, p. 101). para que a diversidade e a pluralidade cultural
seja valorizada através das práticas pedagógiO debate acerca dos paradigmas foram im- cas. a articulação de programas de combate à
prescindíveis pois necessitava repensar sobre discriminação racial com projetos de valorizaas práticas pedagógicas dos professores no ção da diversidade étnica foram instrumentos
cotidiano da sala de aula. A atual Lei de Direde promoção da cidadania, da valorização, da
trizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
diversidade e de apoio às populações.
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 sofreu
significativas alterações. Os estabelecimentos
de ensino, consoante o Art. 26-A da LDBEN,
assumiram o estudo da História e Cultura afro-brasileira e indígena (BRASIL, 2003).
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Mais do que uma reunião de programas, a tarefa da nova secretaria é articular as competências e experiências desenvolvidas, tanto pelos
sistemas formais de ensino como pelas práticas de organizações sociais, em instrumentos
de promoção da cidadania, da valorização, da
diversidade e de apoio às populações que vivem em situações de vulnerabilidade (BRASIL,
2004b).
Um dos importantes instrumentos para promoção da cidadania diz respeito à articulação
e desenvolvimento de projetos pedagógicos,
que os educadores planejam e executam no
âmbito escolar com o apoio da sociedade. Em
conformidade com o § 2o do Art. 26-A da atual LDBEN, “os conteúdos referentes à história
e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas
de educação artística e de literatura e história
brasileiras”.

ensino da História Africana não se refere exclusivamente a ensinar a História em si, como um
conteúdo escolar a mais.
A escola e a sociedade não estão dissociadas, e que muitas vezes, existe uma dissociação no espaço escolar, a família não cumpre
com seu dever de participar da vida estudantil
de seu filho, onde não participa de reuniões
escolares, não se preocupa com as tarefas escolares, e faz cobranças aos educadores sobre
a educação das crianças, assim, tem percebe
esse distanciamento da família com relação ao
ambiente escolar.

É justamente com relação aos preconceitos
adquiridos em um processo de informação distorcida sobre a África e sobre os africanos, que
esta história necessita ser questionada e ensinada nas escolas. Sendo assim, percebe-se
que as reivindicações propostas tecem apontamentos para a necessidade de diretrizes que
orientem a formulação de ações empenhadas
Os conteúdos referentes à história e cultura na valorização da história e cultura da formaafro-brasileira e dos povos indígenas brasilei- ção da sociedade brasileira.
ros vim a ser ministrados no currículo escolar,
nas áreas de educação artística e de literatura
É essencial, por conseguinte, conhecer as
e história brasileira. Assim Bittencourt (2004, p. raízes que a miscigenaram. Não convém dei64), ressalta que:
xar passar de forma despercebida a relevância
herdada pela cultura africana e indígena, na
Para a maioria dos educadores que con- proposição de novos rumos para a educação
cordavam com a escolarização das classes atual. Portanto, a menção condiz com o intuito
populares, a história a ser ensinada, desde o de criar situações de um ensino comprometido
primeiro ano escolar, aos trabalhadores livres com a Educação de Relações Étnico-Raciais
que emergiram em substituição aos escravos positivas, a que tais conteúdos devem condudeveriam inculcar da obediência à hierarquia, zir.
de modo que a nação pudesse chegar ao congresso, modernizando-se segundo o modelo
dos países europeus (BITTENCOURT, 2004, p.
64).
A escolarização das classes escolares estava direcionada aos indivíduos livres daquela época, e aos escravos cabia a obediência
aos seus senhores, sem ter direitos a educação. Assim, tão contundente quanto destacar
a base legal da obrigatoriedade da temática,
entende-se que seja a assimilação de que o
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema abordado, e os debates acerca do ensino de história, surgiram com o intuito de fazer
uma discussão sobre a importância de se trabalhar na disciplina de história Cultura Afro-Brasileira e Africana na sala de aula, objetivando detalhar as contribuições dos negros e índios para
a formação do povo brasileiro. O esboço sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana propicia reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura de um grupo
étnico, que concentra a maior parte da população brasileira.
A pesquisa foi realizada sendo relevante para que conheça a história e as principais contribuições desses povos para a nossa sociedade, onde oportuniza aos educadores trabalhar essa
temática, em diversos ângulos do âmbito escolar, onde possa realizar seu trabalho pedagógico
de forma significativa, para a construção do conhecimento do aluno utilizando diversos recursos
metodológicos.
Sendo assim, esse conteúdo sobre o ensino de história no cotidiano da sala de aula, os professores procuram inserir no currículo escolar, para que sejam superados obstáculos do dia a
dia, inserindo conteúdos para trabalhar valores, conscientizando os educadores contra a discriminação. Como a escola vem discutindo o ensino de história para que possamos conhecer a
cultura de nosso país.
Na Escola Municipal Paulino Batista de Araújo em Timbaúba dos Batista-RN, vem propondo
junto com os professores e a equipe pedagógica, projetos e atividades permanentes que valorizem a História e a Cultura Afro-Brasileira e Africana no seu cotidiano escolar, em todo o currículo
escolar, como nas disciplinas de artes plásticas, literatura, música com apresentações teatrais
de histórias da literatura africana, trabalhando os elementos de ritmos como o samba e o maracatu nas aulas de Música, ou explorar alguns elementos da capoeira nas aulas de Educação
Física abordando a História e a Cultura Afro-Brasileira e Africana nos conteúdos.
Assim sendo, ao Estimular a participação das crianças em atividades que envolvam brincadeiras, jogos e contações de histórias e canções que remetem às tradições culturais de suas
comunidades e de outros grupos como estratégias. É o momento de falar sobre a colonização
portuguesa no país e traçar um paralelo com a realidade social dos negros hoje, sob a premissa de que, “Se o aluno entender o processo histórico que desencadeou a desigualdade entre
negros e brancos, ele não vai reforçar preconceitos”.
Assim, sugere-se que seja trabalhado pelos professores vários atividades sobre a temática
abordada a partir da simples narrativa, onde narra os acontecimentos usando a voz e a oralidade para contar uma história, pelo próprio uso do
livro, como também gravuras que enriquecem o trabalho da história
o flanelógrafo, o Imantógrafo, o quadro de pregar, o álbum seriado e
sanfonado, mural didático, o DVD, o cinema, através de dramatização, com teatro, com músicas, teatro de vara, cartazes e quadros, e
dobraduras propiciando o aluno aprender de forma lúdica, obtendo
conhecimento e aprendizagem de diversas maneiras.
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ALFABETIZANDO SEM TRAUMAS:
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

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

Palavras-chave: Brincar; Aprender, Transformar.
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INTRODUÇÃO

O

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

Um longo caminho traçou o Brasil colônia ao
Movimento dos Pioneiros da Educação, onde
a educação escolar, considerada forte instrumento de inserção social, tanto por educadores como por ampla parcela da população, ganha ares de instrumento para a reconstrução
nacional e promoção social, quando em 1932
o Movimento da Escola Nova, comandado por
educadores e intelectuais, apresenta um Plano
de Reconstrução Nacional, que ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da educação
Nova.
Com a promulgação da Constituição de 1934
estabelecendo a necessidade de um Plano Nacional de Educação, Gratuidade de ensino e
Obrigatoriedade do ensino elementar, ocorrem
mudanças formais e substanciais na educação
escolar, mantendo a administração da educação como responsabilidade do Estado (RIBEIRO, 1981).

A origem do termo alfabetizar deve-se ao
ensino do alfabeto e ao primeiro método de
Este período, compreendido entre 1946 a
ensino, utilizado na Grécia antiga, como aponta 1964 foi considerado mais fértil para a eduRizzo:
cação brasileira, no qual pensava-se que seria erradicado o analfabetismo brasileiro. Nele
[...] enfatizava de tal forma o domínio do alfa- destacaram-se educadores do porte de Anísio
beto (ensino do nome e das formas das letras), Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho,
a ponto de o processo iniciar-se pela caligrafia Carneiro Leão, Armando Hildebrand, Paschoal
e pelo reconhecimento oral do nome de cada Lemme, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima,
sinal (letra). Esse procedimento era bastante Durmeval Trigueiro, entre outros (RIBEIRO,
repetitivo e demorado e transformava-se, numa 1981).
fase posterior, na conjugação de dois, depois
três sinais para serem “lidos” juntos, formando
ABORDAGENS DO PROCESSO DE
assim novos sons, sem qualquer preocupação
ALFABETIZAÇÃO: DA LINGUAGEM À
de ligação destes a significados (2005, p.14).

ESCRITA, OS CAMINHOS DA LEITURA

No Brasil, o processo de alfabetização veio
através da colonização dos índios, com os padres jesuítas, pela necessidade de “dominar os
povos primitivos – índios, que aqui se encontravam, e que foram submetidos à catequese
cristã no intuito de servir à coroa e aos seus
interesses exploratórios e dominadores. No
entanto, como destaca Araújo (1999), “o leitor
comum brasileiro em quinhentos praticamente
inexistiu, ou existiu em níveis bem diminutivos:
leitores foram os Jesuítas e mesmo estes tinham poucos livros” (ARAÚJO, 1999, p. 464).

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

Numa tentativa de descrever coerentemente
o que é comum a todos os processos de alfabetização, a escola opta por trazer apenas
etapas que considere comuns ao universo da
criança, do brincar e do saber. Nesse sentido,
Ferreiro (1986) alerta que ao invés de considerar como o professor deve alfabetizar, é
preciso entender que o processo de aprendizagem não é dirigido unicamente pelo processo
Cabe assim, ao educador, rever seus precei- de ensino, mas sobretudo pelo que a criança já
tos de prática educativa, ampliando os recur- tem elaborado em suas vivências.
sos e ações pedagógicas de modo a viabilizar
este processo e procurando direcionar esforMuito embora para muitos a criança apenas
ços voltados à criança e suas competências e seja um indivíduo que repete o que vê, sem
necessidades, de modo a tornar o processo de perceber que na verdade ela transforma o que
alfabetização menos ‘complicado’ e traumático, observa em aprendizado e o reproduz, mesmo
além de tentar diminuir a sensação de culpa e que à sua maneira, como forma de expressão,
medo que, em geral, acompanham as crianças dando origem ao que conhecemos como gaem suas dificuldades na aquisição dos ‘signos’ ratujas. Nesse sentido, Vygotsky considera as
da leitura, valorizando então o vocabulário que primeiras manifestações gráficas como precurela já domina, aplicando-o aos processos de soras da escrita, onde os desenhos, rabiscos e
alfabetização e demonstrando à criança que brincadeiras “devem ser vistos como momenaprender é fácil e divertido.
tos diferentes de um processo essencialmente
unificado de desenvolvimento da linguagem
LER E ESCREVER: UM PASSO DE CADA escrita (VYGOTSKY apud SILVA 1994, p.18).

VEZ

ASPECTOS LÚDICOS APLICADOS NA
APRENDIZAGEM

Um erro comum nos processos de alfabetização, muito embora o sistema de ensino já não
O indivíduo não pode ter suas capacidades
esteja amparado nos métodos de repetição por
cartilha, é desconsiderar as individualidades de fragmentadas, determinando o processo de
cada criança e a forma como se construiu seu aprendizagem em etapas que visem suprir
suas necessidades. O processo ensino-aprenprocesso de aquisição de saberes informais.
dizagem precisa estar voltado ao indivíduo em
A linguagem ocupa um papel central no pro- sua totalidade, valorizando tanto os aspectos
cesso de desenvolvimento, especialmente na cognitivos como ações voltadas à formação
educação infantil, uma vez que a criança preci- social do indivíduo.
sa se apropriar de formas de comunicação não
Nesse sentido, a preocupação pedagógica
verbais para se expressar, antes de dominar
os códigos da escrita (PALANGANA, 1998). se faz presente nos estudos psicológicos de
É apropriando-se dos significados veiculados Wallon (GALVÃO, 1995), tanto nos escritos em
pela linguagem (assim como dos instrumentos que trata de questões mais propriamente psifísicos construídos pelos homens no decorrer cológicas, como naqueles em que discute asda história) que o indivíduo apreende o conhe- suntos específicos da pedagogia. Como destacimento disponível em sua cultura e se desen- cado pelo autor, a análise genética é o único
procedimento que não dissolve em elementos
volve.
estanques e abstratos a totalidade da vida psíquica.
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Nesse sentido, o autor propõe observar a
criança como ser complexo e nas suas relações com o meio. Esta observação contextualizada, possibilita que se perceba que, entre
os seus recursos e os de seu meio, instala-se
uma dinâmica de determinações recíprocas: a
cada idade estabelece-se um tipo particular de
interações entre o sujeito e seu ambiente (GALVÃO, 1995).

A atividade lúdica reafirma sua importância
no processo ensino-aprendizagem, pois ao
brincar a criança aprende a se colocar na perspectiva do outro, a representar papéis do mundo adulto, trocar experiências e ampliar sua
capacidade intelectual, pois o processo de interação permite não apenas o convívio social e
a ampliação do universo infantil, mas também
é um complemento fundamental para o desenvolvimento físico, verbal e intelectual, uma vez
Os aspectos físicos do espaço, as pessoas que a interação entre os pares proporciona
próximas, a linguagem e os conhecimentos ações de troca, mediação de diferenças e conpróprios a cada cultura formam o contexto do tato com a diversidade (VYGOTSKY, 1994).
desenvolvimento. Conforme as disponibilidades da idade, a criança interage mais fortemenAtravés da inclusão de atividades lúdicas no
te com um ou outro aspecto de seu contexto, planejamento pedagógico e nas ações didátiretirando dele os recursos para o seu desen- cas é possível fazer com que a criança integre o
volvimento.
prazer do brincar com a fonte do conhecimento
e a aquisição de saberes, além de assimilar paAssim, as ações pedagógicas necessitam péis sociais que ocorrem em seu meio, criando
oportunizar os processos de formação cogni- situações em que a criança realiza, constrói e
tiva através de jogos, brincadeiras e atividades se apropria de conhecimentos através do jogo
lúdicas, utilizando-se da expressão do corpo e da brincadeira (VYGOTSKY, 1994).
em sua totalidade, utilizando a hora de brincar
como espaço para construção e desconstruA inclusão do lúdico na proposta pedagógica,
ção de saberes, explorando a experimentação além de possibilitar um caráter mais agradável
através de atividades lúdicas como forma de ao processo de construção do conhecimento,
descobrir-se como agente transformador do pode ser encarado como um fator desafiador,
meio com que está interagindo, desenvolven- uma vez que a criança, em geral, se ‘desarma’
do suas potencialidades, incorporando valores, diante de uma atividade menos formal.Ao ser
conceitos e conteúdos.
desafiada em situações-problema, o aluno será
instigado a intermediar conflitos e buscar uma
Segundo Vygotsky, através da observação solução para seu problema, o que possibilita a
das brincadeiras e jogos que a criança desen- reconstrução de experiências previamente advolve e participa, podemos perceber e deter- quiridas através de suas vivências individuais.
minar a passagem de um estágio do desen- É nesse sentido que a troca virá como fator envolvimento da criança para outro, uma vez que riquecedor no processo ensino-aprendizagem.
o brincar emerge de uma necessidade infantil. Brincando a criança aprende com toda riqueza
Ainda segundo o autor, isto se comprova na do aprender fazendo, sem medo de errar, essa
seguinte constatação:
é uma proposta de contribuição para busca do
conhecimento e melhoria do ensino (VYGOT[...] aquilo que é de grande interesse para SKY, 1994).
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 (VYGOTSKY,
1994, p.122).
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BRINCAR PARA APRENDER
Para Luckesi (2005), um grande desafio na
educação infantil é proporcionar espaços de
interação e integração, de modo a favorecer a
troca e permitir que os saberes sejam aproveitados como experiências de aprendizagem coletiva. É nesse sentido que a utilização de atividades e jogos lúdicos visam auxiliar as ações
pedagógicas, pois permitem um ambiente livre
de ansiedade, buscando auxiliar na capacidade de atenção, de concentração, na socialização e na troca de experiências, atuando então
como ferramenta facilitadora na aprendizagem.
Como destaca Luckesi, “brincadeiras lúdicas
são aquelas atividades que propiciam uma
experiência de plenitude, em que nos envolvemos por inteiro estando flexíveis e saudáveis”
(LUCKESI, 2005, s.d.).
A aplicação de atividades lúdicas devem visar o envolvimento dos alunos, de modo a vencer as barreiras impostas pelo sentimento de
‘incapacidade’ que muitas vezes acompanham
os alunos que chegam num espaço estranho,
favorecendo o trabalho coletivo através de jogos e brincadeiras onde o adulto poderá interagir e expressar suas vontades. Através do
caráter despreocupado da atividade lúdica o
indivíduo perde a condição de obrigatoriedade
de acertar, permitindo-se experimentar, errar e
aprender. E é neste universo que construirá um
espaço de experimentação, de transição entre
o mundo interno e o externo, onde se dará a
aprendizagem, como reafirma Dohme:

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO: O
PROFESSOR COMO MEDIADOR
Segundo Freire (2005), o processo de alfabetização vai muito além da aquisição da capacidade de leitura e escrita. Engloba capacidades muito mais abrangentes que o domínio
das palavras e letras, como a capacidade de
questionar, pensar, decidir, entender, ver e interpretar tudo no mundo. Sob esta ótica, a aplicação do lúdico no processo de alfabetização
voltado à formação deste indivíduo extrapola a
transmissão de conhecimentos que se dá de
maneira cansativa e desmotivadora, desconstruindo as práticas mecânicas e os conteúdos
pré-determinados (FREIRE, 2005).
Outrossim, num processo que valoriza a aplicação de atividades lúdicas, a aquisição da leitura e da escrita ocorrerem num momento natural, englobando outras linguagens e formas
de expressão, como a dramática, a corporal, a
musical, e artística, favorecidas por atividades
criativas e desafiadoras. Este tipo de prática pedagógica pressupõe um indivíduo como sujeito
do processo, que interage e toma o conhecimento num processo de construção coletiva,
onde o educador assume o papel de mediador
do conhecimento, não mais de transmissor de
saberes, cabendo-lhe manter o indivíduo motivado através da utilização de recursos que
diversifiquem a prática pedagógica, buscando
tornar o espaço da sala de aula aconchegante, divertido e descontraído, proporcionando o
aprender dentro de uma visão lúdica, criando
um vínculo e aproximação entre o professor, o
aluno e o meio em que está inserido (FREIRE,
2005).

Os jogos são importantes instrumentos de
desenvolvimento de crianças e jovens. Longe
de servirem apenas como fonte de diversão,
Para isso, faz-se necessário que o professor
o que já seria importante, eles propiciam situconheça o processo de desenvolvimento da
ações que podem ser exploradas de diversas
criança, assim como as etapas que ela deve
maneiras educativas ( DOHME, 2003, p.79).
conquistar. Deve conhecer também, como
ocorre o processo de aquisição de conhecimento, a partir da teoria de Vygotsky, que muito contribuiu para que se chegasse à visão que
temos hoje a respeito da importância do brincar no ambiente da sala de aula. Seguindo o
pensamento de Huizinga (2007, p.33):
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[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de
tensão e de alegria e de uma consciência de
ser diferente da vida cotidiana [...] (Huizinga,
2007, p.33).

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

a capacidade de desenvolvimento que ela se
encontra, assim estimulando o seu desenvolvimento. O brincar na escola, especialmente na
Educação Infantil, não deve ser somente por
brincar, mas sim alguma atividade pedagógica,
onde as crianças aprendam brincando, pois as
demais brincadeiras elas têm em casa, quando brincam com seus vizinhos, de futebol, de
corda, a escola deve ser responsável por uma
educação lúdica e pedagógica (ROSA & NISIO, 1999, p.77).
Conforme nos relata Freire (2008, p.19),
“a alfabetização é a criação ou a montagem
da expressão escrita da expressão oral. Esta
montagem não pode ser feita pelo educador
para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um
momento de sua tarefa criadora”. Em seus escritos nos mostra um exemplo em que tanto
o alfabetizador quanto o alfabetizando, ao pegarem um objeto, são capazes de não apenas
sentir o objeto, mas também de percebê-lo,
dizer o seu nome, escrevê-lo e consequentemente de lê-lo. Afirma ainda que “o fato de o
alfabetizando necessitar da ajuda do educador,
não significa dever a ajuda do educador anular
a sua criatividade e a sua responsabilidade na
construção de sua linguagem escrita e na leitura desta linguagem”.

As brincadeiras infantis são essenciais para
o desenvolvimento das habilidades físicas e
mentais da criança, onde proporciona a criança criar vínculos sociais, aprendendo a viver
em sociedade se preparando para realizar
atividades da sua vida adulta. As brincadeiras devem ser oferecidas à criança conforme
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lúdico na educação infantil tem sido um dos instrumentos que fomentam um aprendizado de
qualidade para a criança, a partir das técnicas que promovem o desenvolvimento das habilidades fundamentais nesse processo.
Para tanto, é necessário compreender a inserção da criança e das atividades lúdicas no contexto da educação infantil e os reflexos dessa prática em seu desenvolvimento global, entendendo
como as brincadeiras com objetivo pedagógico favorecem o processo de ensino-aprendizagem
e tornam o sujeito mais consciente de seu papel na sociedade. aprendizagem a na construção
de referenciais de mundo.
É preciso observarmos que o ato de brincar, independente do espaço em que ocorra, deve
ser valorizado por se constituir num instrumento de aquisição de novos conhecimentos e de
aprendizado das regras e normas adultas vigentes na sociedade, contribuindo com a formação
de um cidadão crítico e atuante.
Percebemos que brincar e jogar não significa apenas uma forma de recreação, mas também
uma forma de a criança se comunicar consigo mesma e com o mundo.Cabe à escola compreender como se viver a infância e suas etapas lúdicas, apropriando-se da capacidade de promover os espaços de aprendizagem de modo natural, de uma forma sadia e aproveitando cada
momento vivido nessa fase.
Para a criança, apropriar-se de saberes através de jogos e brincadeiras é algo natural e simples. Utilizar-se desses momentos como ferramenta de desenvolvimento e apropriação de saberes são ações pedagógicas que necessitam de planejamento e direcionamento do professor, de
modo a permitir que os processos de alfabetização possam ocorrer naturalmente.
Sem dúvida, para a criança, os processos de alfabetização ocorrem com maior facilidade
quando este processo ocorre dentro de seu cotidiano, de acordo com suas experiências e através de jogos e brincadeiras lúdicas, pois quando brinca, a criança se envolve totalmente, se
empenha em desenvolver as atividades propostas, desenvolvem seus pensamentos, suas habilidades, seus movimentos.
É de suma importância repensar em como o lúdico está sendo trabalhado em sala de aula, e
como ele é importante, acrescentar nos planos de aula essas atividades, para que as crianças
possam ter uma alfabetização diferenciada, algo que prenda a atenção delas e que faça com
que se sintam bem no espaço “Escola”.
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A SEXUALIDADE NA ESCOLA

RESUMO: O presente artigo apresenta informações acerca da sexualidade de forma pedagógica
e tem como objetivo ser uma ferramenta de consulta para que professores contribuam na
formação e orientação de crianças e adolescentes nesse processo de transformações. Os resultados demonstram que o tema deve ser tratado de forma correta, didática e esclarecedora
a todos os alunos.

Palavras-chave: educação; sexualidade; escola; professor.
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INTRODUÇÃO

E

ducação sexual tem ganhado cada vez mais espaço na atualidade, em discussões,
rodas de conversas, palestras, aulas. Cardoso, Silva e Silva (2016) afirmam que as discussões sobre a sexualidade vêm ganhando espaço nos últimos tempos, e que já faziam
parte de diversos espaços sociais e, entre eles, do espaço escolar.
Por se tratar de um assunto polêmico, debate sobre o tema pode ser difícil, seja para adolescentes, jovens, adultos e até mesmo para professores. Figueiró (2006) afirma que professores
se sentem inseguros, temerosos e despreparados para abordar a questão da sexualidade no
espaço da escola.
Desde a antiguidade a sexualidade vem gerando polêmicas, mexendo com a sensação e fantasia das pessoas, associada a coisas feias, inconvenientes e impróprias. O tema ainda é um
tabu. Porém, com a globalização e aumento dos meios de comunicação, muitas informações
têm contribuído nas questões ligadas ao sexo e sexualidade.
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SEGUNDO A OMS - ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE:
A sexualidade humana forma parte integral
da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que
não pode ser separado de outros aspectos da
vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e
não se limita à presença ou não do orgasmo.
Sexualidade é muito mais do que isso. É energia que motiva encontrar o amor, contato, intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos
movimentos das pessoas e como estas tocam
e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e integrações e
portanto a saúde física e mental (PERES et al.,
2000, p.17).

A educação sexual que acontece em casa,
é uma experiência pessoal contida de valores
e condutas transmitidos pelos pais e por pessoas que cercam o indivíduo por toda a vida,
já a orientação sexual que é dada pela escola, devem acontecer por meio de discussões e
reflexões à respeito do tema de uma maneira
formal e sistematizada, que constitui em uma
proposta objetiva de intervenção por parte dos
educadores.

Algumas intervenções acontecem presencialmente na escola, quando o aluno conversa
com o professor, ou vice e versa. A educação
para a sexualidade é função de todos que tem
direta ou indiretamente um papel importante
na educação das pessoas. Promover conhecimento sobre sexualidade fortalece e cria conEstudar sobre sexualidade vai além do as- dições para tomadas de decisões assertivas,
pecto biológico, envolve o crescimento global, diminuindo a vulnerabilidade e melhorando o
intelectual, físico, afetivo-emocional e sexual do desempenho escolar.
indivíduo (BERALDO, 2003). Beraldo (2003, p.
É a escola que complementa a educação
103) também afirma que os “pais acham constrangedor conversar sobre sexo com seus fi- dada pela família onde são abordados temas
lhos, ora pela educação recebida de seus pais, mais complexos que no dia a- dia. E quanto
ora pela repressão ou por não saberem como ao assunto sexo e sexualidade? Qual o papel
da escola frente a esse tema? Sabemos que a
abordar o tema.”
escola não deve tomar o lugar da família.
Crianças e adolescentes, com curiosidades e
dúvidas, acabam ficando sem respostas para
suas perguntas, gerando conflitos ou incidentes inesperados pela falta de informação ou informações equivocadas. Por isso, ao falarmos
sobre sexualidade na escola, é necessário saber qual a melhor metodologia para que prenda a atenção dos mesmos, ou seja, falar com
os alunos depende diretamente do que e para
que vamos falar sobre o determinado assunto.

O professor é fundamental também como
educador sexual, para muitos alunos esse profissional é a única pessoa com quem eles podem contar para ampliar seus conhecimentos
sobre sexualidade. E desenvolver uma nova
visão sobre fatos que, às vezes no seu meio
social, podem ser tratados como sem importância para a vida deles, como é o caso da
decisão sobre a primeira vez ou a gravidez na
adolescência, as doenças sexualmente transSexualidade diz a respeito do ser humano, e, missíveis.
portanto, está presente e se desenvolve tamUm professor que está atento a importânbém na escola, por meio das relações entre
cia
do seu papel faz toda a diferença na vida
professor e aluno e entre os próprios alunos.
Isso fica claro quando nos deparamos com dos alunos. Ele se torna uma pessoa capaz
perguntas, que transmitem dúvidas, curiosida- de aumentar a bagagem da vida dessa criança
des e preocupações, com a normalidade física ou adolescente. Nesse artigo analisarei e farei
e a autoestima, é essencial a conscientização abordagens referentes a esses assuntos, para
sobre os métodos de prevenção e dos fatores que cada vez mais profissionais da área abordam o tema da melhor maneira possível.
de riscos como gravidez e DST/AIDS.
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SEXUALIDADE E A FORMAÇÃO
DE PROFESSORES - ORIENTAÇÃO
SEXUAL E OS PCN’S

privado, portanto, que a criança recebe com
maior intensidade as noções a partir das quais
construirá sua sexualidade na infância. A criança também sofre influências de muitas outras
fontes: de livros, da escola, de pessoas que
não pertencem à sua família e, principalmente,
nos dias de hoje, da mídia. Essas fontes atuam de maneira decisiva na formação sexual de
crianças, jovens e adultos.

O momento da aprovação da LDB – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em
dezembro de 1996, com o estabelecimento
dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais,
tendo como meta o exercício da educação
para a cidadania foi de extrema importância
A televisão veicula propaganda, filmes e nopara a ação educativa quanto a orientação sevelas intensamente erotizados há muito tempo.
xual, sendo incluída no currículo.
Hoje isso é ainda mais aumentado com a inSegundo os PCN’s (Parâmetros Curriculares ternet, através de sites, redes sociais e canais
Nacionais: Pluralidade Cultural, Orientação Se- de vídeos. Isso gera excitação e um incremenxual, 2000, p. 107) ao tratar do tema Orienta- to na ansiedade relacionada às curiosidades
ção Sexual, busca-se considerar a sexualidade e fantasias sexuais da criança. “Há programas
como algo inerente à vida e à saúde, que se jornalístico-científicos e campanhas de prevenexpressa desde cedo no ser humano. Engloba ção à AIDS que enfocam a sexualidade, veio papel social do homem e da mulher, o respei- culando informações dirigidas a um público
to por si e pelo outro, as discriminações e os adulto” (BRASIL, 2000, p. 112). As crianças
estereótipos atribuídos e vivenciados em seus também os assistem, mas não podem comprerelacionamentos, o avanço da AIDS e da gravi- ender por completo o significado dessas mendez indesejada na adolescência, entre outros, sagens e muitas vezes constroem conceitos e
explicações errôneas e fantasiosas sobre a seque são problemas atuais e preocupantes.
xualidade. Todas essas questões são trazidas
O documento aponta a necessidade da te- pelos alunos para dentro da escola. Cabe a ela
mática pois as manifestações de sexualidade desenvolver ação crítica, reflexiva e educativa.
afloram em todas as faixas etárias. Ignorar,
ocultar ou reprimir são as respostas mais habituais dadas pelos profissionais da escola. Essas práticas se fundamentam na ideia de que
o tema deva ser tratado exclusivamente pela
família. De fato, toda família realiza a educação sexual de suas crianças e jovens, mesmo
aquelas que nunca falam abertamente sobre
isso. O comportamento dos pais entre si, na
relação com os filhos, no tipo de “cuidados”
recomendados, nas expressões, gestos e proibições que estabelecem e são carregados de
determinados valores associados à sexualidade que a criança apreende.

Se a escola deseja deve ter uma visão integrada das experiências vividas pelos alunos,
buscando desenvolver o prazer pelo conhecimento, é necessário que ela reconheça que
desempenha um papel importante na educação para uma sexualidade ligada à vida, à saúde, ao prazer e ao bem estar, que integra as
diversas dimensões do ser humano envolvidas
nesse aspecto. Compete ao educador buscar
condições para que, diante de alguma manifestação referente à sexualidade na escola, possa haver uma intervenção segura e positiva de
sua parte, propiciando ao aluno a oportunidade
de perceber que a sexualidade é uma dimenO fato de a família ter valores conservado- são bonita e positiva do ser humano (MARTIN,
res, liberais ou progressistas, professa alguma 2010).
crença religiosa ou não, e a forma como o faz
determina em grande parte da educação das
crianças. Pode-se afirmar que é no espaço
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O trabalho de Orientação Sexual também
contribui para a prevenção de problemas graves como o abuso sexual e a gravidez indesejada. As informações corretas aliadas ao trabalho de autoconhecimento e de reflexão sobre a
própria sexualidade ampliam a consciência sobre os cuidados necessários para a prevenção
desses problemas. Segundo os PCN’s (2000)
pode-se afirmar que a implantação de Orientação Sexual nas escolas contribui para o bem-estar das crianças e dos jovens na vivência de
sua sexualidade atual e futura.

A partir da compreensão sobre as diferenças
corporais e sexuais desde pequenos é que se
cria culturalmente na sociedade ideias e valores sobre o que é ser homem ou mulher. Muitas
vezes é imposto pela sociedade antes mesmo
da criança entrar na escola uma relação desigual de gênero, que apenas reforça os preconceitos e privilégios de um sexo sobre outro e
ajuda na construção da identidade sexual das
meninas e dos meninos, utilizando-se da disciplina como instrumento para orientar a conduta
das crianças segundo seu gênero.

Conforme Fonseca et. al (2010) hoje se sabe
que o entendimento biológico apesar de importante, não é suficiente para trabalhar orientação sexual nas escolas. É preciso levar em
consideração aspectos emocionais, socioculturais, históricos entre outros. Correia et. al
(2019) destaca que é importante abrir espaço
para discussões em sala de aula, pois é evidente que elas têm um impacto para chamar a
atenção dos sujeitos com relação aos direitos
de todo ser humano. No entanto se sabe que
o sistema educacional enfrenta barreiras para
abordar a sexualidade de maneira ampla, que
seja capaz de abordar o tema além do perfil
biológico e das relações reprodutivas.

Esta diferenciação se denomina representações de gênero (Guimarães, 2010). Desse
modo, as questões de gênero encontram-se
diretamente relacionada à forma como as pessoas concebem os diferentes papéis sociais
e comportamentais relacionados aos homens
e às mulheres, estabelecendo padrões fixos
daquilo que é “próprio” para o feminino bem
como para o masculino, de forma a reproduzir regras como se fosse um comportamento
natural do ser humano, originando condutas e
modos únicos de se viver sua natureza sexual.
Isso significa que as questões de gênero têm
ligação direta com a disposição social de valores, desejos e comportamentos no que tange
à sexualidade.

GÊNERO E SEXUALIDADE
Dialogar na prática docente sobre as relações de gênero pode desmistificar preconceitos. Guimarães (2010) destaca que a escola
deve possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico a partir da compreensão sobre
as diferenças corporais e sexuais que culturalmente se cria na sociedade, possuindo papel
fundamental na desmistificação destas diferenças, além de ser um importante instrumento na
construção de valores e atitudes, que permitam
um olhar mais crítico e reflexivo sobre as identidades de gênero e sexualidade.

Dessa maneira, interesses e formas de comportamento para cada sexo são estimulados
no ambiente escolar. Carvalho (2017) afirma
que no espaço escolar as representações de
gênero estão associadas ao modo como professores e professoras concebem as práticas
e hábitos das crianças. Por isso, é necessário
perceber como são formados e legitimados, fazendo com que alunos (as) se identificam ou diferenciam-se de acordo com as características
socialmente valorizadas e/ou determinadas,
não esquecendo que o processo educativo
precisa ser desenvolvido visando à desmistificação das diferenças a respeito do gênero.

798

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Deve-se compreender, portanto, o gênero
como constituinte das identidades dos sujeitos, podendo então assumir várias identidades,
como de raça, nacionalidade, etnia, idade, etc.
(GUIMARÃES, 2010). Essas identidades não
são fixas ou inatas, são construídas e reconstruídas nas relações sociais e de poder. Poder
que é exercido por diversas instituições presentes na sociedade, moldando essas identidades.
Na identidade de gênero são estabelecidos
pela sociedade diferentes valores, padrões de
comportamento, características tidas como
“naturais” ao sexo feminino. Esses estereótipos são históricos e culturalmente formados e
modificados. Barbosa et. al (2019) afirma que
cada sociedade possui seu padrão único de
organização, onde é possível encontrar hábitos
coletivos, geradores da normatividade de comportamentos, vestimentas e gêneros, fazendo
com que exista uma necessidade social de
que as pessoas os repitam.
Então, tudo que foge a esses comportamentos e características consideradas “ideais” sofre um processo, às vezes oculto, de discriminação. A família é a primeira responsável pela
formação dessas características, pela bipolarização dos sexos. Aos meninos e meninas
são atribuídas brincadeiras, atitudes, roupas,
carinhos, normas, cuidados, possibilidades e
realidades diferentes. Na escola esses padrões
não são modificados, o critério para divisão
dos alunos em grupo é o sexo. Os professores têm diferentes expectativas com relação
às atitudes, experiências, e o desempenho de
meninos e meninas na sociedade e na reflexão
crítica sobre a construção de diferentes estereótipos relacionados ao sexo.
Sexualidade pode ser considerada um conjunto de processos sociais que produzem e organizam a expressão do desejo e o gozo dos
prazeres corporais, orientados a sujeitos do
sexo oposto, do mesmo sexo, de ambos os
sexos, ou a si mesmo. Ou seja, é um conceito
cultural que diz respeito à forma como cada ser
vivente e significa o sexo, indo além do determinismo naturalista.

Segundo a UNESCO (2014), a sexualidade é
um aspecto fundamental na vida humana que
possui dimensões físicas, psicológicas, espirituais, sociais, econômicas, políticas e culturais.
Já para a OMS:
A sexualidade é uma energia que nos motiva
a procurar amor, contacto, ternura e intimidade;
que se integra no modo como nos sentimos,
movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se
sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa
saúde física e mental (PONTES, 2011).
Para Serra (2017), a sexualidade é um componente intrínseco da pessoa, e é fundamental
na saúde de adolescentes e jovens, transcendendo o aspecto biológico, manifestando-se
também como um fenômeno psicológico e social, influenciado por crenças, valores pessoais
e familiares, normas e tabus sociais. Torna-se
fundamental, então, compreender a sexualidade levando em consideração não somente fatores naturais, já que estes somente têm sentido
se levarmos os processos.
A sexualidade é considerada, neste contexto,
como um “fato social” no sentido de condutas, como origem da identidade além de ser
um campo a ser explorado cientificamente. Podemos então trabalhar as relações de gênero
em qualquer situação do convívio escolar. Elas
estão presentes de forma nítida nas relações
entre os alunos e nas brincadeiras diretamente relacionadas à sexualidade. Estão presentes
também nas demais brincadeiras, no modo de
realizar as tarefas escolares, na organização
do material de estudo, enfim, nos comportamentos diferenciados de meninos e meninas.
Portanto, professores devem estar atentos às
essas situações pode intervir de modo a combater as discriminações e questionar os estereótipos associados ao gênero, nesse contexto
pode trabalhar em sala de aula o respeito ao
outro a si e às diferenças individuais.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES ORIENTAÇÃO SEXUAL
Os PCNs orientam que a educação sexual
na escola deve ser feita de forma transversal,
ou seja, integrada com as demais disciplinas
de forma ampla que entenda o sujeito a partir
de seu contexto e de todas as suas necessidades Moizés e Bueno (2010) dizem que ao
se pensar em transversalidade e formação do
orientador sexual tem que se pensar em quem
realizará efetivamente a orientação sexual. Este
é o grande problema, pois ao se colocar o professor como agente de execução, este deve
adotar em sua disciplina o tema sexualidade,
e então há que se pensar na sua real condição
para o trabalho e a qualidade de sua formação. O grande desafio é capacitá-lo para esta
função.

em sala de aula, traz à tona ainda o enfoque
biológico e voltado para estabelecer a normalidade da conduta sexual e o tratamento vinculado a saúde e a doença. Por isso a importância dos documentos colocados anteriormente
aqui, pois eles oferecem uma base para o desenvolvimento do trabalho.
A inserção de um momento dedicado à educação para sexualidade nas escolas possibilita
aos adolescentes refletir sobre a vivência da
sexualidade de forma saudável e responsável,
já que apresentam carências e dificuldades sobre tais questões. O sistema escolar tem uma
função importante nas discussões sobre as relações de gênero, as representações sociais,
estereótipos e padrões de conduta direcionados para meninos e meninas (CARVALHO,
2017).

Devemos ter consciência de que a escola não
existe à parte da sociedade, ela é uma continuação dela. E nessas circunstâncias, a escola
pode ser uma poderosa ferramenta de transformação ou reprodução das desigualdades,
cabe aos professores a missão de transformar
a escola num lugar de igualdade de direitos,
Mas a realidade traz a dificuldade dos profes- de respeito à diversidade, de liberdade, e do
sores, que vai desde a falta de programas ade- mais importante, de socialização dos saberes
quados a falta de qualificação quanto ao conte- sistematizado.
údo técnico-científico metodológico e vivencial,
PREVENÇÃO DAS DOENÇAS
além disso, muitos professores não se sentem
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
seguros para abordar o tema e isso acaba por
gerar insegurança de ambas as partes. “Se o
professor não sentir a tarefa como sendo sua,
O início cada vez mais precoce das atividade nada adianta conhecer estratégias de ensi- des sexuais pode expor os adolescentes a risno, ou mesmo tentar colocá-las em prática.”, co aumentado de infecções por doenças sexuafirma Figueiró (2006).
almente transmissíveis e a gravidez indesejada.
Como aponta Santos e Nogueira (2009), “a
Outro problema que dificulta o desenvolvi- sexualidade é imperativa na adolescência, os
mento dos trabalhos transdisciplinares é forma
sentimentos são vividos com enorme intensicomo os currículos são organizados, porque
dade e o jovem, ainda imaturo, não sabe como
eles são rígidos, o que não permite que os
professores consigam trabalhar em conjunto. lidar com ela.” É de fundamental relevância
Martin (2010) aponta que educadores não de- conscientizar os adolescentes sobre a imporvem ficar medrosos, presos a valores negati- tância dos cuidados e prevenção de doenças
vos, pensando que é um assunto para espe- sexualmente transmissíveis, sendo que a cada
cialistas, mas deve buscar subsídios que lhes dia as estatísticas apontam aumentos de casos
proporcionem condições de trabalhar no tema. de infecção nesta faixa etária.
Ainda assim, a falta de treinamento e capacitação para a abordagem do tema sexualidade

Como a escola é local de debate de todos
os assuntos, a orientação sexual também deve
acontecer neste ambiente. Fazem-se necessário e urgente o preparo e a formação dos professores tornando-os conscientes da importância de sua atuação nesta área.
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No livro Manual do HIV/AIDS de Rachid e
Schechter (2017), as estatísticas apontam que
houve aumento de casos no Brasil em jovens
de 15 a 24 anos, e de 2005 para 2014 a taxa
entre a faixa etária dos 15 a 19 anos mais que
triplicou (de 2,1 para 6,7 casos por 100 mil
habitantes).
Sabemos que muitas vezes a falta de informação e de diálogo ajuda a aumentar essa estatística, a maioria dos adolescentes não sabem
que as DST (doenças sexualmente transmissíveis) são transmitidas principalmente durante
a relação sexual e que qualquer pessoa pode
pegar ou passar DST. Com estas estatísticas
não podemos deixar de pensar: será que os
meios que são responsáveis pela informação
e formação destes jovens estão fazendo o seu
trabalho como deveriam?
O adolescente tem por natureza a sensação
de que nada pode atingi-lo, principalmente coisas ruins, é nesta hora que o professor deve
interferir, conscientizando-os que todos podem
ser atingidos por uma doença, mas sempre
lembrando que as DST podem ser prevenidas.
O primeiro passo é levar ao conhecimento
dos mesmos a variedade de doenças que são
transmitidas sexualmente, como se prevenir e
conscientizá-los de que a prevenção não evita
só as doenças, mas também uma gravidez indesejada. Conscientizá-los que a maioria das
DSTs tende a evoluir-se muito rápido, devido à
sua natureza, o que significa que muitas das
pessoas que as contraem não sabem.
Os estímulos para aguçar a sexualidade estão cada vez mais presentes no dia a dia, são
letras de músicas, danças, programas de televisão. Por outro lado, os afazeres cotidianos fazem com que os pais tenham cada vez menos
tempo para conversar com os seus filhos, o
que prejudica a educação destes. O tema sexualidade fica então a cargo da escola ou dos
amigos, quando deveria começar em casa, ser
complementada pela escola e por profissionais
de saúde capacitados para essa tarefa. Quanto

mais próximos estiverem pais e filhos, menores
serão os riscos de informações errôneas, além
de sempre ser possível a transmissão de alguma experiência positiva para os mais jovens.
Nas escolas, os programas educativos sobre
sexualidade geralmente abordam o tema de
forma mais genérica, além de ser insuficiente
o espaço para tirar dúvidas. Além de conscientizá-los com estatísticas e informações úteis,
professores devem estar sempre abertos a diálogos e disponíveis a responder os questionamentos dos alunos. É de extrema importância
que as dúvidas sejam sempre esclarecidas,
sem moralismo, e sempre que possível, também sob a orientação médica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões, sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão da educação sexual, fazendo um paralelo com as leis que amparam a educação
brasileira.
O artigo traz então uma revisão de literatura
acerca do tema educação sexual nas escolas,
apresentando dados importantes, documentos
legais e principais autores que são referência
no assunto, para que famílias e professores reconheçam a importância desse trabalho na escola e utilizem desse resumo como um facilitador para abordar o tema com mais segurança.
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos
de Guimarães (2010), por ser uma pesquisa
de fácil compreensão, Figueiró, não só pelo artigo citado (2006) mas por ser uma referência
importante na temática abordada, utilizadas
como leitura complementar e os Parâmetros
Curriculares Nacionais: Pluralidade Cultural,
Orientação Sexual (2000), que abordam as temáticas acerca das questões que permeiam a
sexualidade no âmbito da escola e motivou a
pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ter realizado este trabalho me permitiu sentir contribuinte de uma nova visão sobre sexualidade na fase da adolescência. Tenho a convicção de que a função da escola é desenvolver a
personalidade e as potencialidades dos educandos, fornecendo condições para um autoconhecimento de suas potencialidades e limitações. Sendo assim, a escola pode dar condições para
eles interpretarem a realidade social em que vivem, socializando valores nobres como: justiça,
tolerância à diversidade cultural, pluralidade, liberdade, fraternidade e igualdade de oportunidades. Paulo Freire em 1993, afirma que:
A sexualidade, enquanto possibilidade e caminho de alongamento de nós mesmos, de produção de vida e de existência, de gozo e de boniteza, exigem de nós essa volta crítico-amorosa,
essa busca de saber de nosso corpo. Não podemos estar sendo, autenticamente, no mundo e
com o mundo, se nos fechamos medrosos e hipócritas aos mistérios de nosso corpo ou se os
tratamos, aos mistérios, crítica e irresponsavelmente (FREIRE, 1993).
Por tudo isso, tenho como objetivo final, despertar os formadores e contribuir para formação
dos nossos educandos como um todo, através dos domínios cognitivos, afetivos e psicomotores; tornando nossos alunos pessoas autônomas, capaz de acolher e ser acolhida, tanto para
os temas que permeiam a sexualidade, como para qualquer outro tema que envolve seu desenvolvimento.
Essa pessoa deve ser capaz de sentir prazer em dar e receber, em descobrir e conhecer. Dessa mesma maneira, ela pode se tornar uma pessoa feliz, que afirma seus desejos sem medo,
dúvidas nem culpa. Nesse contexto, favorecer um desenvolvimento harmonioso do estudante é,
antes de tudo, dar a ele a possibilidade de existir, de se tornar uma pessoa única, e oferecer ao
mesmo, condições as mais favoráveis para que ele possa se comunicar, expressar-se, criar e
pensar.
Seria muito bom vermos nossos adolescentes participando de palestras ou até as promovendo, dando a sua opinião, tendo uma postura diferente diante do assunto. Percebemos a curiosidade dos mesmos acerca do assunto, o que nos faz clamar por mais informações dentro das
escolas para que os alunos sejam conscientizados aos inúmeros fatores negativos que a gestação precoce e as DST podem ocasionar em suas vidas.
Com isso, considero que é necessário que os pais se sintam mais à vontade em conversar
com os seus filhos sobre sexualidade, pois a família é parte fundamental na formação do caráter
humano. Que os mesmos entendam que assim contribuirão para diminuir o
índice de gravidez na adolescência e as DST, que haja uma união entre
família e escola por um bem maior, que possamos ter um olhar diferente, capaz de revolucionar os números que tange essa questão.
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MOTRICIDADE, ORGANIZAÇÃO ESPAÇO
TEMPORAL

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo constatar a importância da percepção do espaço e
tempo e sua significativa no aprendizado da criança, desde suas primeiras noções motoras até
o processo de alfabetização. A definição estrutural de espaço-temporal envolve todo a parte
de análise, processamento e armazenamento de quaisquer informações, a estrutura deve respeitar a maturidade psiconeurológica e cognitiva considerando que o espaço-temporal deve
ser plenamente estimulado caso contrário a criança poderá manifestar a leitura de forma lenta ou indevidamente rápida, fala desorganizada, dificuldade para ordenar história dentro de
uma sequência lógica, dificuldade em ritmo. A motricidade é um conjunto de habilidades que
tem início desde a infância e envolvem percepção visual e sensorial, equilíbrio, fortalecimento, controle da lateralidade e das emoções e o desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Motricidade; Percepção; Espaço-temporal.

806

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

INTRODUÇÃO

M

otricidade é a maneira de expressão representativa da ação voluntária, que abrange
também as funções executivas o ritmo a persistência e o controle inibidor para realização de uma tarefa ou mais tarefas e expressões emocionais de maneira adequada.
Na primeira infância, ela possui um papel primordial, afinal nesta fase da vida as tentativas de
acerto se dão por meio de experimentação e do erro, ou seja por meio das tentativas frutíferas
ou não de realizar quaisquer tarefas trabalhando assim todo o processo de memorização e
aprendizagem não só motora como sensorial, permitindo que a criança se aproprie do que foi
trabalhado não apenas a realize de maneira engessada.
Dessa forma se dá a importância do bom desenvolvimento motor durante os primeiros anos de
vida permitindo que nesta fase tão importante os mesmos se alicercem e estimulem a coordenação motora da criança, já a preparando para todas as etapas que ainda virão. A motricidade se
fundamenta em um conjunto de habilidades que tem início de seu desenvolvimento na infância
e envolvem muito mais que apenas o ato motor mas também a percepção visual e sensorial, o
equilíbrio, o fortalecimento muscular, o controle da lateralidade e o controle das emoções.
É responsável também pelo importante ato de maturação das emoções e a maneira como a
criança passa a ver o mundo é devidamente estimulada por meio do brincar, o pular, o desenhar,
o recortar ou seja quaisquer atividades que trabalhem a repetição o ato do pensar o estímulo do
corpo e da mente em uníssono. Outras funções cognitivas também são estimuladas a executiva
por exemplo que trabalha a memória linguagem habilidades espaciais e vem com o intuito de
modular a motricidade.
Partindo da premissa que busca compreender as diferentes vertentes que a motricidade é
abordada em sala de aula. Conjunto de funções nervosas e musculares que permite os movimentos voluntários ou automáticos do corpo, a motricidade pode ser compreendida como a
sucessão de posturas e movimentos divididos em três categorias: movimentos reflexos, movimentos rítmicos e movimentos voluntários.
Em uma escala de complexidade os movimentos reflexos seriam os mais simples, e os voluntários, mais complexos. Por esta razão, os movimentos reflexos são organizados pela medula
espinal e movimentos voluntários.
A aprendizagem de movimentos e mesmo em movimentos bem aprendidos, os núcleos da
base exercem importante função relacionada à formulação do comportamento adaptativo. A
elaboração dos aspectos táticos é responsabilidade mais direta do córtex motor e cerebelo. E a
ativação de Interneurônios e moto neurônios que participam tanto da geração quanto das correções dos movimentos.
A inserção e estimulação de movimentos na escola deve ser realizada de modo correto. A
criança aprende ao observar o modo como o movimento é feito e a partir daí tenta realizá-lo. Se
perceber que não consegue fazê-lo da mesma forma que seus pares ou adultos, se encarrega
de buscar a posição, força e inclinação correta, dentre outros ajustes. O erro e a observação do
que é esperado e do que deve ser atingido é parte do processo de aprendizagem.
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MOTRICIDADE

E

INFÂNCIA

Foi somente a partir da Constituição Federal
de 1988 que a educação infantil de creches e
pré-escolas foi finalmente consolidada sendo
o acesso um direito assegurado da criança. A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reconhece que a Educação Infantil é
“a primeira etapa da educação básica, tendo
como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social”
(LDB, n. 9.394/96, 29º artigo).
Já o referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1988) determina que o movimento humano é mais do que apenas um simples
deslocamento do corpo no espaço e é na verdade uma forma de expressão e comunicação
permitindo que a criança atue ativamente no
meio ao qual pertence ou em que está inserida.
Estes documentos afirmam a ideia de reconhecimento e valorização voltada para o desenvolvimento integral da criança nas instituições
de Educação Infantil. Já se é expressamente
claro e elucidado a importância do lúdico na
educação infantil e seu papel de caráter formador quando inserido desde a mais tenra idade,
tendo como objetivo o pleno desenvolvimento
do educando porém outros aspectos devem
ser observados, não basta apenas permitir o
acesso a materiais cores e formas o estímulo
que a motricidade oferece engloba de maneira ainda mais contundente a noção da importância desenvolvimento motor da criança, por
compreender a motricidade infantil como um
aspecto central da infância.

Caso não exista este devido estímulo uma
limitação ou a ausência de experiências comprometerão a aquisição e o aprimoramento de
movimentos considerados básicos (correr, pular, escrever, desenhar, saltar...). Se não houver o devido estímulo, quando adultas, ao se
depararem com situações que exigem ações
corporais diferentes das praticadas corriqueiramente, a insegurança de realizá-los pode comprometer-lhes ao realizar tais ações por não ter
domínio do seu próprio corpo.
O desenvolvimento segue por meio de faixas etárias visando sempre abranger o que se
é “esperado” para a realização neste período
da vida da criança nos primeiros anos (1 a 3
anos) a ideia central é oferecer vivências dos
movimentos corporais para que a criança possa alcançar movimentos mais abrangentes.
Gallahue e Ozmun (2005) e Tani (1998, 1987)
determinam o desenvolvimento motor como
um o processo contínuo e longo que acontece no decorrer da vida do indivíduo e, maioritariamente acontece nos primeiros anos, de
forma sequencial onde movimentos simples e
sem habilidades caminham para a aquisição
de habilidades mais complexas e organizadas,
quando devidamente estimuladas.

Nesta fase da infância o desenvolvimento das
habilidades motoras ocorre muito rapidamente, pois a criança começa a dominar os mais
básicos e elementares atos motores e é mais
receptiva aos estímulos vindos do ambiente externo. Evoluindo de maneira singela e natural
para a ordem da psicomotricidade sendo esta
uma vertente da neurociência que transforma
o pensamento em ato motor. A educação psiÉ afinal nesta fase do desenvolvimento que comotora é o “marco zero” para o processo de
ocorre a aprendizagem fundamental suas no- aprendizagem da criança.
ções de existência de espaço e afins e o refinamento das já adquiridas habilidades motoras.
Sendo a aprendizagem um processo que exiÉ durante os primeiros anos escolares que a ge uma constante troca com o ambiente, com
criança tem seu primeiro contato com os mais o espaço a sua volta, é através do movimento
variados movimentos corporais os quais de- que a criança realiza a troca que a permite se
vem ser explicitados elucidados e ensinados sentir participante, incluída pertencente. É tampara que elas ampliem seu repertório motor bém por meio da observação destes aspectos
por intermédio dessas vivências.
de desenvolvimento motor que muitas vezes os
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sinais clínicos são observados, crianças cujo o
desenvolvimento motor não ocorre no tempo
esperado devem ser observadas mais de perto
e caso algo seja realmente diagnosticado esta
intervenção precoce pode muitas ocasiões garantir um verdadeiro processo de trabalho para
permitir que o mesmo possa acompanhar as
demais etapas escolares de socialização e em
todo o aspecto pessoal.

Os termos direita e esquerda fica prejudicada. A criança apresenta certa dificuldade para
acompanhar a direção gráfica de leitura e escrita. Outro problema é o fato de encontrar obstáculos quanto ao entendimento na distinção
de letras específicas como ‘p’ e ‘b’, entre vários
transtornos que podem aparecer no período
pré-escolar.
As pessoas pensam equivocadamente que
a psicomotricidade esteja relacionada somente ao movimento, mas não é isso. Um estudo
definiu muito bem qual o valor de todo esse
processo, no qual diz que a motricidade é a
faculdade de realizar movimentos e a psicomotricidade é a educação de movimentos que
procura melhor utilização das capacidades psíquicas. O ato de movimentar-se está diretamente ligado ao aspecto mental:

O trabalho constante e devidamente elaborado por parte dos educadores gestão e da
escola desde os primeiros de vida criança, em
direção ao bom desempenho motor da criança
com ênfase na coordenação fina, as habilidades visual-motoras e a capacidade de criação,
que preparam e engajar o aluno para as tarefas futuras que lhe exigirão ainda mais atenção,
a coordenação fina porém só pode realmente
trabalhada quando as atividades de motricidade básicas já estão dominadas por parte da
O desenvolvimento da motricidade é seguido
criança.
ainda por aprendizagens que visam complementar as habilidades finas, como por exemOutro aspecto é a motricidade Global segun- plo: a distinção entre esquerda e direita, orgado Marques (1979), as crianças podem come- nização espaço-temporal, aumento dos lapsos
çar a pedalar um triciclo aos três anos de idade de atenção concentrada, distinção do antes e
e aos oito anos andar de bicicleta, já que o depois, resistência a fadiga e a simbolização
desenvolvimento físico da criança é acompa- e reversibilidade do pensamento em suas renhado de maneira gradativa pelo desenvolvi- lações com a linguagem (MARQUES, 1979,
mento neurológico. É durante a infância que se p.18).
observa um maior gosto por espaços abertos,
assim como, o prazer por frequentar parques
São nos anos iniciais que o educador e a
onde exista a possibilidade de brincar de gan- instituição educadora tem um papel de sumágorra, balanços e escorregadores (MARQUES, ria importância na vida do educando, é neste
1979).
período afinal que eles influem diretamente no
desenvolvimento do aluno, e também permitem
A falta de um acompanhamento da psicomo- que os mesmos tenham o acesso aos mais
tricidade acarreta consequências danosas ao diversos materiais disponíveis para sua faixa
desenvolvimento da criança. Um dos casos etária o que influi diretamente em todo o desenque podem ser notados é a lateralidade pouco volvimento social afetivo e cognitivo da criantrabalhada no aluno. Isso pode causar proble- ça, levando isso em consideração podemos
mas de ordem espacial.
claramente perceber a importância da mesma
em todo o processo formador da criança, ainda mais em sua primeira infância (MARQUES,
1979).
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É através da brincadeira que a criança participa de maneira ativa no jogo e sente a necessidade do dividir. É apenas Brincando e
jogando que surge a oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis em toda a
sua infância e vida adulta quer seja no ramo
profissional ou pessoal, o brincar gera o entendimento do pertencer, possuir e integrar (MARQUES, 1979).

Todo o processo organizacional de autoconhecimento por meio da motricidade ocorre em
suma mediante ao processo de experimentação e auto superação, ou seja ofertar situações
em que a criança possa se desafiar se sentir
compelida a experimentar novos movimentos
interações e/ou situações que exijam que ela
movimente o corpo de uma maneira diferente, então o objetivo central do desenvolvimento
foi alcançado pois foi permitido ao educando
É durante os anos iniciais, que o ser huma- dentro da atividade proposta que ele encontrano cria conceitos e os desenvolve por meio do -se a maneira de resolver a situação problema
processo da experimentação é necessário o (PROSCÊNCIO, 2010, p.46).
pleno desenvolvimento motor para que pensamentos deixem de ser apenas conceitos absA motricidade, visa o desenvolvimento motor
tratos, é necessário possuir domínio sobre o desde a mais tenra idade com o objetivo cenpróprio corpo e conhecimento sobre o espaço tral do autoconhecimento, é necessário conheem seu entorno para que exista a vivência de cer e superar cada pequeno aspecto corporal
novas experiências (MARQUES, 1979).
para uma melhor habilidade social, cognitiva e
de aspectos com abrangência futura, carreira
Dessa forma, a proposta organizacional, que etc. (PROSCÊNCIO, 2010, p.46).
conceitua-se em domínio do próprio corpo e a
criação das noções que garantem situações de
Quando a criança se desafia a ir além do
conforto, característica central da motricidade, exercício proposto, ela está num processo
e a busca pelo desenvolvimento motor, afeti- “auto organizacional eminente” (TANI, 1998,
vo e psicológico por meio de jogos e ativida- p.13), pelo simples fato de querer de maneira
des, através dos quais a criança descobre as automática progredir para um nível superior da
potencialidades de seu próprio corpo e passa complexidade de seus movimentos. Quando o
a trabalhá-las visando seu pleno domínio. E educador não presta o devido estímulo e repor meio destas, ocorre o desenvolvimento de prime esta iniciativa não está respeitando ou
seus esquemas motores e posturas corporais apoiando o desenvolvimento motor e sim ini(PROSCÊNCIO, 2010, p.46).
bindo a criatividade de avançar dos mesmos.
Mediante a seus corpos em movimento as
crianças falam, expressam e sentem. Tornam-se
ativas e em ação, “[...] em movimento, corpos
vivos, ativos e comunicativos, são seres humanos em construção e em constante processo
de aprendizagem [...]” (PROSCÊNCIO, 2010,
p.46). Quando as crianças se movimentam frequentemente, além de ampliar o conhecimento
motor, poderão ter um melhor relacionamento
social: [...] ação social, pedagógica, de iniciativa do próprio sujeito criança, ou ainda, como o
mais próprio modo de a criança aceder, fazer
acontecer e conhecer a realidade pelo seu próprio ponto de vista (FILHO, 2011, p. 28).

O estímulo e aumento do repertório de movimentos da criança proporciona a diversidade
dos movimentos e uma melhora por meio do
domínio destes. Ao desenvolver as atividades
que proporcionam a execução de diferentes
movimentos do corpo é permitido que a criança desenvolva seus aspectos físico-motores e
compreenda os significados de seus movimentos ao invés de apenas realizá-los (PROSCÊNCIO, 2010, p.46).
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A criança desenvolve de maneira instintiva
movimentos corporais, que pouco a pouco vão
se estruturando e ganhando formas definidas.
Ao longo da vida, esses movimentos assumem
significados e exercem grande influência em
seu comportamento. Sendo que o ser humano nasce com uma capacidade de movimento
bastante limitada e necessita de cuidados sumários e vai ao longo de sua infância desenvolvendo-se para ter o domínio dos movimentos
básicos. Porém novas habilidades motoras somente serão aprendidas caso haja um padrão
de movimentos flexível para a aquisição de novos desafios (PROSCÊNCIO, 2010, p.46). Observando os movimentos de crianças recém
nascidas é possível notar que elas:
[...] apresentam características desordenadas e inconsistentes. Mas, com o processo de
desenvolvimento, onde fatores maturacionais e
ambientes interagem, estes movimentos se tornam padronizados e consistentes (TANI, 1987,
p.2).
Sendo a sequência do desenvolvimento dos
movimentos a mesma para todas as crianças.
O que as diferencia é que algumas desenvolvem com mais facilidade e rapidez do que outras. E todo esse processo pode depender do
biológico, das experiências e dos estímulos
que são a ela ofertados (PROSCÊNCIO, 2010,
p.46).
Quanto maior o número de experiências vivenciadas por ela maior será seu repertório
melhor e mais rápido seu desenvolvimento.
Todos os seres humanos estão envolvidos em
um contínuo processo de aquisição e dominação dos movimentos do corpo. As habilidades
adquiridas nos primeiros anos de vida são apenas a base para aquisição de novos domínios
(PROSCÊNCIO, 2010).

Quando a experimentação motora não ocorre para as crianças isso pode acarretar futuramente, em dificuldades motoras. Como escrever, trocar de roupa, chutar uma bola, tornam-se
tarefas de extrema dificuldade.

SEPARANDO POR ETAPAS:
Coordenação motora global: é caracterizada
pelo movimento dos membros superiores e inferiores que estabelecem uma sincronia entre
braços e pernas o que nos permite andar e correr. A coordenação motora é o processo que
organiza as ações musculares para realizar um
determinado movimento de forma harmônica e
sincronizada. A coordenação Motora global se
refere aos movimentos mais amplos, relacionados com as mudanças de posição do corpo e
controle do equilíbrio. Como habilidades identificamos aquelas que envolvem o corpo como
um todo principalmente, mas não exclusivamente, os grandes grupos musculares. Entre
elas podemos citar o pular, andar, arremessar
uma bola em um cesto (PROSCÊNCIO, 2010).
Equilíbrio: O pleno domínio entre equilíbrio e
desequilíbrio, entender e perceber as limitações
corporais. Um corpo está em equilíbrio quando
a somatória de todas as forças que atuam sobre ele for nula, ou seja, igual a zero. De acordo com a Primeira Lei de Newton, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo
é nula, o corpo permanece em seu estado de
repouso ou em movimento retilíneo uniforme.
Portanto, um objeto em equilíbrio pode estar
em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O equilíbrio pode ser classificado como:
• Equilíbrio estático: Quando o objeto está
em repouso;
• Equilíbrio dinâmico: Quando o corpo está
em movimento retilíneo uniforme.
• Esquema corporal: O conhecer e reconhecer as próprias limitações do corpo:
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Esquema corporal é a consciência do corpo
como meio de comunicação consigo mesmo
e com o meio. É um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da
criança. É a representação relativamente global, científica e diferenciada que a criança tem
de seu próprio corpo (WALLON, 1974. p.9).

Lateralidade: O entendimento da diferença
entre o lado esquerdo e lado direito. E o estímulo para que toda e quaisquer atividades sejam realizadas e desenvolvidas com ambos os
lados do corpo. 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 em reO esquema corporal resulta das experiências lação à outra. Quando bebê, a criança é consique possuímos provenientes do corpo e das derada ambidestra, ou seja, ela utiliza sempre
sensações que experimentamos. Não é um as duas mãos.
conceito aprendido e que depende de treinamento. Ele se organiza pela possibilidade de
É por volta dos 6 aos 8 anos de idade que
diversas experiências com o corpo da criança. a lateralidade se manifesta. Não se sabe ainda
É uma construção mental que a criança realiza ao certo o que provoca esse fenômeno, mas
gradualmente, de acordo com o uso que faz de alguns pesquisadores creem ser ela de natureseu corpo.
za genética. Assim, estudos apontam que pais
destros só terão filhos canhotos em 9,5% dos
O esquema corporal é fundamental para a casos. Já os genitores canhotos têm uma alta
boa postura e para o equilíbrio e, a partir dele, probabilidade de ter filhos canhotos – se amadquirimos conceitos para a estruturação espa- bos utilizarem o lado esquerdo, o filho terá 26%
ço-temporal. A construção do esquema corpo- de possibilidade de também ter o predomínio
ral vem por três etapas: o corpo vivido, o corpo desta parte do corpo.
percebido e o corpo representado. Etapas do
desenvolvimento do Esquema Corporal:
Ritmo: conforme a própria etimologia sugere
se relaciona a dança e afins mais vai um pouco
• O corpo vivido: experimentar o próprio mais além e trata-se da percepção do tempo
corpo.
de cada movimento:
• Conhecimento das partes do corpo: tomada de consciência de cada segmento.
É a ciência que tem como objeto de Estudo
• Orientação espaço-corporal: percepção o homem através de seu corpo em movimento
da noção de posição.
e em relação ao seu mundo interno e externo,
• Organização espaço-corporal: exercitar bem como suas possibilidades de perceber,
as possibilidades corporais. Coordena- atuar, agir com o outro, com os objetos e conção, equilíbrio, destreza, inibição.
sigo mesmo. Está relacionada ao processo de
• Expressão através do corpo de ação, sen- maturação, onde o corpo é a origem das aquitimento, emoção.
sições cognitivas, afetivas e orgânicas (SBP,
1999).
Para que o processo de formação da imagem corporal ocorra de maneira equilibrada, é
“É uma neurociência que transforma o pennecessário certo nível de maturação neuronal samento em ato motor harmônico. É a sintonia
só alcançado quando vencida todas as etapas fina que coordena e organiza as ações gerendo desenvolvimento, isto é, existe um processo ciadas pelo cérebro e as manifesta em conhede evolução da imagem corporal que aconte- cimento e aprendizado” (ISEP, 2007).
ce paralelamente ao desenvolvimento do indivíduo.
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A qualidade fundamental existente em todo
ser humano, porém de forma diferenciada, pois
cada indivíduo possui uma característica de ritmo e uma maneira própria de manifestá-lo. É
um dos conceitos mais importantes da orientação temporal. O ritmo está ligado também ao
espaço e a combinação dos dois dá origem ao
movimento. O ritmo não é o movimento, mas
o movimento é meio de expressão do ritmo. O
ritmo motor está ligado ao movimento do organismo que se realiza em um intervalo de tempo
constante. Andar, nadar, correr são exemplos
de ritmos motores (ISEP, 2007).
A estruturação espacial e a orientação temporal, não são tratadas nominalmente por habilidades motoras, são porém exploradas nas
mais diversas atividades pois todas elas, estando assim sempre presentes, afinal no desenvolvimento de cada uma delas existe um
processo de organização e tempo. Sendo estruturação espacial a que se refere a organização, localização e exploração do espaço em
que a criança está inserida, a ideia de frente e
trás em cima embaixo etc. (ISEP, 2007).
E a noção de tempo, trabalhar dentro do período proposto, quer seja em uma dança em
uma luta ou em uma atividade grafada. Vale
lembrar que a organização espacial necessita
de um esquema sistematizado de movimentos
que estejam dentro de coordenadas vertical e
horizontal. O detalhe que deve ser levado em
conta é o fato de que esse sistema coordenado não ser atribuído somente ao corpo, mas
também em relação ao espaço e até mesmo à
posição dos objetos. Portanto, é preciso saber
que essas habilidades devem passar por algumas etapas para sua devida estruturação. É
essencial que haja a combinação de situações
e orientações para que o aluno obtenha êxito
no domínio das habilidades que enfocam o espaço-temporal na escola:

• Orientação de objetos (utilizando o espaço tridimensional: o comprimento, a largura e a altura; além da direção voltada para
cima, para baixo, para frente, para trás,
para direita e para a esquerda);
• Percepção e discriminação visual (forma,
comprimento, quantidade, tamanho, fazer
diferenciação entre objetos);
• Aquisição de orientação gráfica
2007).

(ISEP,

Segundo estudos de (MORIN, 2005), a motricidade é portanto o ato do movimento com ênfase no autoconhecimento e o desenvolvimento
de novas habilidades mediante ao processo da
experimentação e da ideia de superação, o entendimento das diferentes vertentes do assunto
se determina por intermédio da ideia de que
sempre é possível evoluir, sempre é possível
superar o que já se havia aprendido, e dentro
da educação infantil além de todo o aspecto de
desenvolvimento é também uma das maneiras
de se observar a linha de desenvolvimento correta dos educandos, ainda que respeitando o
tempo de cada uma.
Porém, as teorias elaboradas pelo conhecimento científico devem ser mutáveis, pois o
conhecimento não é reflexo definitivo do real,
e sim uma visão dentre outras possíveis, pois,
ao contrário do que se pensava, a ciência não
é definida na certeza, mas sim na incerteza, já
que o conhecimento científico é sempre renovado, de modo que novas teorias surgem complementando as antigas ou então as substituindo, num processo contínuo:

A divisão que hoje existe na ciência foi causada pelo dualismo cartesiano que separa o pensamento do corpo, gerando a fragmentação do
saber e o problema das especializações. Isso
nos levou a métodos científicos como a experimentação, que desconsidera os objetos e prin• Guiar uma criança por meio de comandos cipalmente os seres vivos como culturais, que
e orientações;
devem ser estudados ou observados de forma
ecológica, ou seja, no ambiente ao qual fazem
• Aplicação de exercícios de simetria;
parte (MORIN, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A motricidade traz a ideia de oferecer uma educação corporal como princípio da ação educativa e nos traz a noção da importância de corporeidade sendo este um papel importante para esta
área do conhecimento em todo processo educacional. As aulas que englobam a motricidade na
educação infantil tem como principal objetivo auxiliar o aluno a se conhecer melhor, a se relacionar com o mundo, buscar sua autonomia, e abarcar as maneiras de que seu desenvolvimento
seja contínuo e permaneça sempre agregador.
A coordenação motora auxilia no pleno desenvolvimento de habilidades da estrutura corporal,
como capacidade cognitiva organizacional, interação social, domínio sobre os próprios movimentos. Além de ser uma facilitadora definida como junção de um conjunto de habilidades e das
estruturas corporais. Desde a elaboração das teorias de Piaget, sabemos que o desenvolvimento
motor da criança tem destaque como requisito para a aprendizagem humana.
Motricidade é a expressão da ação voluntária, a qual deve compreender funções executivas,
ritmo, persistência e controle inibitório para realizar uma tarefa ou uma expressão emocional de
forma adequada, com eficácia. Na infância, ela assume papel primordial, pois nesta fase da
vida as tentativas de acerto por meio do erro na forma de fazer e cumprir uma tarefa motora são
o principal meio de aprender e memorizar estratégias. O bom desenvolvimento motor durante
os primeiros anos de vida alicerçam e lapidam a coordenação motora da criança, preparando-a
para as etapas de aprendizagem que virão.
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LEITURA DA OBRA DE FRIDA KAHLO,
‘O HOSPITAL DE HENRY FORD’

RESUMO: Este artigo dialoga a leitura da obra ‘O Hospital de Henry Ford’ de Frida Kahlo com
aspectos de sua história pessoal e a significância da obra de arte para a atualização da arte
como mecanismo de ajuda. Durante o estudo o significado de simbologias presentes na obra
de Frida Kahlo encaminham pistas sobre a arte como fomentadora de símbolos e simbioses
importantes para a expressão humana. O objetivo dapesquisa é fazer um paralelo entre a vida
pessoal e profissional da artista e como a obra de arte em foco foi catalizadora para uma possível expressão emocional e psicológica.
A metodologia pesquisada relaciona a psique com a arte e mostra resultados para que quem
a estuda compreenda como a dor pode se relacionar com o surreal e imaginário.

Palavras-chave: Frida Kahlo; arte; México; arte mexicana; Diego Rivera; Muralismo; Psicologia
da arte; leitura de obra.
817

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

INTRODUÇÃO

A

trajetória pessoal da artista Frida Kahlo, interage de forma completa e substancial com todos os aspectos de uma arte verdadeira que não é resultante de técnicas e de entusiasmos
mecanizados, mas sim, de uma vida rodeada por conflitos físicos, psicológicos e amorosos.

Como norteador do artigo, o momento crucial em sua vida, o aborto espontâneo sofrido
nos Estados Unidos no hospital Henry Ford, onde Frida retratada de maneira muito humana
e constante sua dor, o seu feminino e sua relação com a maternidade que não aconteceu.
Alguns aspectos levam a crer que esse tema, tão recorrente em sua vida, frustrou sua história
e ao mesmo tempo nutriu de forma verdadeira e significativa, sua arte, sem se importar se existiria algum tipo de crítica a sua expressividade, ela simplesmente mostrou ao mundo o caminho
natural de sua característica artística, mesclada a sua significância como mulher Mexicana.
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CAPÍTULO 1: BIOGRAFIA DE SEUS
ANOS INICIAIS
1.1 INFÂNCIA
Para entendermos o contexto da vida pessoal em sua infância, é necessário pontuar algumas tradições Mexicanas. No México diz se
uma benção nascer e morrer na mesma casa,
amparados pelos laços familiares e devotos a
união familiar acima de todas as coisas, diante dessa tradição, Frida teve seu êxito, seu
pai que era refugiado alemão, constrói a casa
onde Frida passa sua infância e morre quando
adoece aos 47 anos de idade.
Aos seis anos de idade uma forte dor revelou-se sintoma de poliomielite, a menina passou nove meses isolados do mundo exterior e
amparados por sua família, foi seu pai que a
ensinou a não ceder a deboches recorrentes
de sua deficiência causada pela doença e lhe
Frida ainda criança. Foto: Wilhelm Kahlo
direcionou a não se entregar a solidão, Com
isso, Frida criou uma capsula muito eficaz que
1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE SUA
transgredia o comportamento feminino consiINFÂNCIA E A CONTRIBUIÇÃO
derado ‘ideal’, passa a ser complexa e não liPARA A CONSTRUÇÃO DE SUA
mitada a padrões. Para a época, ter uma filha
PERSONALIDADE
masculinizada era um choque para a família
tradicional mexicana.
No seu diário, Frida descreve uma de suas ex- Uma de suas principais memórias é a Revolução Mexicana, que atinge diversas estruturas,
periências da infância:
a convergência e o deslocamento das pessoEu devia ter 6 anos quando vivi intensamente a amizade as para a cidade do México foi uma revelaimaginária com uma menina mais ou menos da mesma ção para Frida, o reconhecimento nacional e
idade. Na janela daquele que era então meu quarto, e a grande explosão de criatividade são frutos
que dava para a rua Allende, sobre um dos primeiros vida revolução mexicana, a nação começa a se
dros da janela. E com um dedo eu desenhei uma “porta” (…) Por essa “porta” eu saía na minha imaginação aceitar e a se redescobrir.
com uma grande alegria e urgência. Atravessava todo Essa aceitação da raiz mexicana permeia toda
o campo que se via até chegar a uma leiteria que se a obra da artista, desde as artes plásticas a forchamava PINZÓN Não me lembro de sua imagem e
ma como ela se veste, se penteia se comporta
nem de sua cor. Mas sei que era alegre. Ela ria muito.
Sem sons. (…) Quando eu voltava para a janela entrava talvez seja esse um dos momentos mais signifipela mesma porta desenhada no vidro. Quando? Por cativos de Kahlo, a potencialidade expressiva é
quanto tempo ficava com ela? Não sei. Podia ter sido tão verdadeira e forte que não sabemos aonde
um segundo ou milhares de anos (…) Passaram-se 34 termina a mulher, ser pessoal, e aonde começa
anos desde que vivi essa amizade mágica e cada vez
a pintora, ambas são constantes.
que a recordo ela se aviva e cresce mais e mais dentro
de meu mundo. PINZÓN 1950. (KAHLO, 2005, p. 82)
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A revolução Mexicana é marco de grandes
conquistas socioculturais para a população.
Frida nasceu três anos antes da revolução que
tem seu início histórico em 20 de Novembro
de 1910. Ela dizia ter nascido na revolução,
porque queria que sua vida começasse com o
México moderno. Este detalhe demonstra sua
singular personalidade, caracterizada desde
sua infância por um profundo sentimento de
independência e rebeldia contra os hábitos sociais e morais habituais, movida pela paixão e
a sensualidade.
O capitalismo mexicano, com sua integração
ao moderno mercado mundial, amadureceu
as forças de oposição que se levantaram em
armas para derrotar um desenvolvimento desigual, injusto e inteiramente voltado para fora.
Esse progresso capitalista se apoiava no crescimento sustentado da produtividade do trabalho, ou seja, produtos excedentes que levavam
à acumulação de capital.
A conflituosa revolução trouxe significativas
mudanças para o mundo das artes e para a
população se integrar com suas raízes, a pintora estava sempre entusiasmada em traduzir a
regionalidade em suas obras.
O México era dominado por proprietários milionários que dominavam extensões desproporcionais de terra em contrapartida, camponeses
não possuíam o mínimo para sobreviver, uma
terra devastada por uma violenta guerra civil.
Francisco Villa e Emiliano Zapata fizeram a sangrenta revolução popular, causando com isso
o que chamamos de Renascimento Mexicano,
com ele trouxeram uma nova perspectiva ao
país, fervilhando a população de arte, criatividade e novidades em todos os campos, abriu
o mundo de possibilidades para a população
que era oprimida a muito tempo.

1.3 ADOLESCÊNCIA
Influenciada pelos marcantes acontecimentos
que aconteciam em seu País, tende a ser revolucionária em todos os momentos de sua vida,
uma adolescência que não tem como porto
seguro a conformidade com preceitos sociais,
uma verdadeira jovem que luta pelo que acredita e encontra-se no caos com suas habilidades.
O autoconhecimento nacional e a grande explosão de criatividade frutos da revolução norteiam todos os campos científicos e artísticos
da época, a nação começa a aceitar se redescobrindo seu valor e sua herança cultural, Frida
é constantemente influenciada por essas ondas de acontecimentos.
Durante a faculdade une se a um grupo de
amigos os quais tem interesses em comum,
são chamados de “Os Cachuchas”, tornam
se uma espécie de grupo político jovem. Não
acomodam se com a mesmice e nem toleram
tédio, constantemente pregam peçam um tanto
quanto infantis, como atear fogo no andaime
dos pintores, mas também tem reuniões densas para discussão desse novo México que se
formava e quais as contribuições que os jovens
deveriam permutar.

“Se Adelita...”
Óleo sobre tela - 65,3 x 45,1 cm.
Coleção particular México
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Ela retrata não apenas semelhanças físicas,
mas todos os membros acompanhados de
seus interesses pessoais. Da esquerda para a
direita é Alejandro Gomez Arias, namorado de
Frida e líder do grupo. Em seguida é Miguel
N. Lira, com um cata-vento na mão, apelidado
de “Chong Lee”, por causa de seu amor pela
poesia chinesa. Em seguida é o autor Octavio Bustamante, cujo livro “Convite à Dança” é
mostrado acima (lado esquerdo).
Em seguida, Frida pinta-se com um estilo europeu. Sentado ao lado de Frida é o compositor
Anjo Salas, seu símbolo é uma folha de música (acima, à direita). No canto inferior direito é
uma parte do quadro “Retrato de Ruth Quintanilla” que Frida pintou em 1927. E, finalmente,
a senhora de costas para o espectador é Carmen Jaime.

CAPÍTULO 3: INICIO DE SUA VIDA
ARTÍSTICA
Os médicos acreditam que a jovem não voltaria a caminhar, durante o tempo de sua recuperação, encontra na pintura um alicerce que a
ajuda a ter esperanças, e dessa forma começa
verdadeiramente e despretensiosamente sua
vida como artista.
Faz de encomenda uma tela para Alejandro
como pedido de desculpas a uma traição que
ele descobre, e na obra de arte, retrata a si
mesma.

Depois de ter a coluna vertebral destruída, e
de passar por diversas cirurgias, Frida teve seu
corpo reconstruído. Foi nesse período, fadada
a usar um corselete de gesso que ia de sua
clavícula até a pélvis, presa em seu leito váCAPÍTULO 2: ACIDENTE
rias horas por dia, que ela começou a pintar
utilizando a velha caixa de tintas de seu pai,
Em um dia chuvoso de 1925 ao voltar para um cavalete especial e um espelho instalado
casa de ônibus acompanhada por Alejandro, sobre sua cama, Frida arriscava-se em pintar
sua vida da maneira que conhecia, muda dras- autorretratos.
ticamente, prestes a fazer uma curva, o veículo público que estava colide com um bonde
CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM
e lentamente é arrastado pelo bonde, parte-se
DIEGO RIVERA
causando o atropelamento de muitas pessoas
e acidentando os passageiros.
Aos 21 anos, agora adulta e quase recuperaO acidente causa em Frida fraturas na coluna,
sua pélvis quebra se em três luares, a perna
direita em onze lugares, sua clavícula e pé direito são esmagados e uma viga de ferro que
violentou sua pélvis e lhe saiu pela vagina. No
súbito acidente de um ônibus contra um trem,
ela perdeu sua virgindade, seu corpo, seu sangue e parte de sua juventude.

da, deixa os limites de sua casa para usufruir
da modernidade da cidade, rebela-se contra
moralidade e quer ser livre amar, criar e falar
se relaciona com a comunidade de socialistas,
líder estudantis e exilados políticos e em sua
companhia redescobre o prazer de tequila dos
casos amorosos e debates no fim de uma das
festas que ela frequentava, ela repara em Diego.
Rivera exerce um grande poder de atração em
Kahlo, seu jeito arisco, sua inconformidade e
a maneira como ele falava livremente sobre si
mesmo sem medo de causar espanto, afirmando inclusive em tom de brincadeira ser e praticante de canibalismo.
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Diego passa os anos da Revolução fervilhante do México em Paris estudando Cubismo,
quando volta ao país em 1921 finca seu pé
no partido Mexicano e torna-se um dos mais
importantes Muralistas da nação. Torna-se um
grande pintor e explora as imagens mexicanas,
cores e temas tonando-se pioneiro.
Em 1928 contabiliza dois casamentos, três filhos e incontáveis casos amorosos, Frida mostra suas pinturas em busca de uma resposta a
sua indagação sobre seu trabalho como pintora e ele automaticamente percebe uma arte
extraordinária nas obras de Khalo, a vê como
autêntica, verdadeira, revolucionária e expressa que suas telas o enchem de alegria, é de
fato o maior incentivador para que ela continue
a pintar.
Depois de um breve namoro, acontece o pedido de casamento, os dois unem-se, ela não
usa o tradicional vestido de noiva branco, mas
sim, um vestido verde e um xale vermelho, que
mais se assemelha a um manto sagrado. Ela
retrata o dia da união no quadro Frida Kahlo
e Diego Rivera ou Diego Rivera e Frida Kahlo
(1931). Percebem-se algumas simbologias
que caracterizam o novo status que Frida quer
apresentar a sociedade.

Quadro Frida Kahlo y Diego Rivera o Diego Rivera y Frida Kahlo – Frida Kahlo
O casal aparece de mãos dadas. Enquanto os
pés da pintora parecem flutuar, os do marido
estão fortemente tocando o chão, ele carrega uma paleta de tintas, demonstrando o seu
grande status na sociedade como um pintor famoso e influente enquanto ela, apenas segura
a mão do marido, também demonstrando sua
nova posição social: mulher de Rivera. A fidelidade está fora de questão para Diego, ele dizia
ser incapaz de ser monogâmico.

Diego de Frida – 1930
Nos últimos dez anos de vida (1944 – 1954), a
pintora retratou suas experiências em um diário
pessoal. Esses anos correspondem ao período
do divórcio do casamento com Diego Rivera e
do agravamento dos problemas de saúde. O
diário foi lançado como livro com o nome de
O Diário de Frida Kahlo – um autorretrato íntimo. O livro foi utilizado como base de consulta
e pesquisa para este artigo, que considerou a
vida pessoal da artista para analisar seus quadros.
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CAPÍTULO 5: O HOSPITAL DE HENRY
FORD
Em 1930 o clima político no México esfria, Diego é convidado a pintar nos Estados Unidos, o
que lhe apetece muito, a ideia de criar arte revolucionária e latina na terra dos capitalistas o
enche de exaltação. Ele e Frida saem do México e vão para São Francisco. Em 1931, Rivera
começa a pintar, vão para Nova York onde Frida sente necessidade de ser a mais autentica
Mexicana possível, vê suas roupas, costumes
e aspectos como uma forma de provocar os
Americanos. No mesmo ano Frida engravidou
e teve de realizar um aborto por razões médicas. Em 1932, por ocasião de uma temporada
de trabalho do pintor nos Estados Unidos, ela O Hospital Henry Ford, ou Cama Voadora
(1932).Frida Kahlo (1907-1954). Óleo sobre
ficou grávida novamente.
metal 77,5 x 96,5. Coleção Fundação Dolores
A despeito das recomendações dos médicos e Olmedo (México)
da oposição de Diego, resolve levar adiante a
Aproveitando sua dor latente, inexplicável, uningestação e ter o tão sonhado filho.
do-se a frustração de não materializar o grande
Com muito receio que sua enfermidade possa objetivo da maternidade, as dores físicas caumatar o feto, ela toma todos os cuidados ne- sadas por uma hemorragia, a culpa contabilizacessários, ao consultar um médico sobre seu da pelo fato de ser mulher e socialmente não
estado e o nascimento, ela obtém a informação conseguir cumprir o papel de mãe, ela senteque o parto só acontecerá através de uma ce- -se no recluso de um infinito particular, que a
sárea. Porém em uma noite de verão tem uma leva para dimensões de sua alma não antes
visitadas.
forte hemorragia, que quase a mata.
É levada de ambulância ao hospital Henry Ford
e durante treze dias fica internada, porém o
aborto espontâneo completa-se e ela perde o
filho. Foi uma tremenda frustração quando ela
perdeu a criança que tanto desejava nos meses iniciais da gestação.

Apesar de á ter sofrido muitas decepções na
vida, essa foi intensa e quase insuportável, expressa da maneira que mais entende e intuitivamente pinta se na obra, cheia de simbologias
e significados que levam ao espectador experimentar por breves momentos a imensidão de
sua dor e solidão em um dos momentos mais
difíceis de sua vida.
Mesmo se o apreciador da obra nunca tiver
passado pela terrível experiência física e psicológica que envolve a perda de um feto em
formação, consegue irredutivelmente sentir a
atmosfera criada pela obra.
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A priori feita com o intuito de canalizar e exteriorizar o que acontecia, os cativeiros da alma
de uma mulher que não entende o porquê de
não conseguir levar uma gestação a diante e
por mais que saiba que não tem poder sobre o
curso natural dos fatos, culpa-se por questões
morais e sociais.

5.1. SIMBOLOGIAS
A artista aparece nua e ensanguentada em
uma cama hospitalar muito maior que o seu
corpo. Retrata-se nua, deitada numa cama que
parece estar flutuando no ar. Uma lágrima cai
Figura 2: O feto
de seu olho, e sua mão está conectada com
seis imagens, que representam fragmentos de
associações e sentimentos que pairam em sua
mente em seguida ao aborto. As fitas que ligam
as figuras assemelham-se muito a cordões umbilicais que tem diversas funções, inclusive, de
atar e ligar sentimentos e dores. Entre as figuras que rodeiam seu corpo, aparecem:

Figura 3: Caracol

Figura 1: Aparelho reprodutivo

Figura 4: O fio da vida
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Figura 3: O caracol
Em outros quadros, além desse, Frida pinta um
caracol ou uma concha como uma forma própria de representar a sexualidade feminina e a
vida, o amor. Na descrição do quadro Moisés,
pintado após ler o texto freudiano de mesmo
título, ela diz:

Figura 5: A orquídea

No meio, na parte inferior, a coisa mais importante para Freud e muitos outros: o amor, representado pela concha e pelo búzio, os dois
sexos [a concha o feminino e o búzio o masculino] envoltos pelas raízes eternamente novas e
vivas. (Kahlo, 2002, p. 124)
O caracol também representa o ritmo lento do
aborto, todo o processo que envolve a expulsão dolorosa do feto.

Figura 4: O fio da vida – Peça de
máquina
A peça de máquina e o fundo industrial são cinza, frios, distantes, Frida esta sozinha no quarto
é representada pela figura de uma mulher pequena solitária, A cama flutua e ela sente-se
muito frágil, não existem paredes, mostrando
Figura 6: A bacia
que ela está completamente exposta. A máquina metálica com os fios da vida representa
Figura 1: Aparelho Reprodutivo
também o componente mecânico do processo
Segundo Lagarde, a Madre Estéril é a mulher de curetagem dos restos do feto. Conseguimos
imperfeita e incompleta. “Si cualquier mujer es vivenciar o sofrimento desse momento.
un ser incompleto, la madre estéril es una mujer incompleta e imperfecta, ocasiona asombro
Figura 5: A orquídea
y desdén” (1991, p.396 - Lagarde,) Assim pa- A orquídea violeta que aparece ligada a Frida
rece se expressar Frida, culpando seu corpo no pé da cama é uma representação da flor
imperfeito e atribuindo, assim, a culpa a si, pela que Diego levou em condolência a sua perda.
impossibilidade de gerar um filho. Para ela essa Representa assim, sua sexualidade vista em
é a justificativa do seu fracasso como mulher. olhos do masculino, seu marido, a sexualidade

Figura 2: O feto

de seu corpo não lhe pertence, mas e sim é de
exclusividade de Diego.

O feto no centro do quadro é o feto abortado,
ela chamava de “Dieguita”, era o grande soFigura 6: A bacia
nho de Rivera ser pai. O sangue sobre o lençol Essa é a imagem de sua pélvis fraturada que
branco e sob Frida nos indica um aborto extre- tornava impossível para ela ter filhos. Culpa
mamente denso e demorado.
seu corpo e coloca-se na esfera de inutilidade
por não poder decorrente a todos os processos acidentais do passado, não ter filhos e não
segurar uma gestação até o final.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sempre exaltando sua cultura, regionalidade e laços familiares, a artista passeia por um universo de possibilidades e encontra em sua dor a válvula de escape artística e a inspiração para
intuitivamente coordenar a expressividade de suas obras. Grande parte da obra de Frida é composta por autorretratos em que ela reelabora expressivamente seu sofrimento, convicções e sua
paixão.
Poucos artistas utilizaram tintas para fazer poesias e poesia para fazer obras de arte imaginárias como Frida nos traz. Ultrapassaram grandes dores, perdas e tornou-se peça fundamental
para a reintegração do orgulho do México como nação criadora de sua própria história e realidade. Através de suas obras traça sua autobiografia despretensiosamente nos levando a crer que
é possível reconfigurar passagens dolorosas e traumatizantes em arte.
Ate os dias de hoje, é vista como uma artista original, que realizou em sua breve vida, momentos que parecessem por muitas vezes surreais. Porém dialogou com seus traumas pessoais e
em especial auxilia de forma eterna em especial mulheres a superarem todas as dificuldades do
ser feminino e da existência de um universo e sociedade que limitam patriarcalmente as possibilidades direcionadas as mulheres. Ela nos diz que sim, existe possibilidade, que a dor é inevitável, mas o sofrimento, opcional, sendo precursora do alargamento dos horizontes da mulher que
supera graves limitações por meio de uma sensibilidade superior.
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O ENSINO DE LITERATURA NA SALA
DE AULA: UM CAMINHO PARA A
CIDADANIA

RESUMO: A presente pesquisa tem por tema central as possibilidades que a literatura proporciona em trabalhos em sala de aula. Primeiramente pensando a sociedade enquanto escolarizada, na medida em que a literatura possibilita análises técnicas próprias da língua, assim
como análises das escolas literárias históricas. Mas também pensando nas possibilidades que
a literatura proporciona para se pensar a realidade vivida. Sendo assim, o objetivo geral é a
identificação dos recursos que a literatura proporciona na formação do sujeito enquanto cidadão participativo e responsável. Para tanto, subsidiariamente tem-se os objetivos específicos
são: análise de mecanismos de reflexão crítica próprios da literatura; identificação das dimensões de correlação entre literatura e o contexto contemporâneo; e finalmente, evidenciação
do caráter crítico-reflexivo próprio da literatura, contribuinte da coesão social. Para que tal
proposta fosse possível, recorreu-se à revisão sistemática da literatura, como BRAGA; SILVESTRE, (2009), LEITE, (2008), CARVALHO, (2006), KOCH; ELIAS, (2009), COELHO, (1991).
Por ser uma revisão da literatura, a possibilidade é de estabelecimento de uma pesquisa qualitativa-descritiva, de cunho indutivo-dialético.

Palavras-chave: Literatura; Sala de Aula; Cidadania; Letramento; Letramento Literário; Educação
Escolarizada.
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INTRODUÇÃO

O

sistema educacional brasileiro contemporâneo, reconhecidamente, tem por uma de
suas principais carência generalizante incapacidade de desenvolver em seus educandos a reflexão crítica referente tanto do conteúdo, conhecimento e processos de ensino-aprendizagem próprios da escola, quanto concernente tal criticidade na apreensão, atuação
e transformação da realidade. Essa lacuna extremamente importante a ser preenchida decorre
de diferentes fatores, podendo ser considerado uma consequência estrutural, não sendo possível aqui esmiuçar todas as dimensões de forma aprofundada. Entretanto, cabe fazer um recorte
acerca de uma dessas dimensões, que é a concepção e aplicação equivocada de se trabalhar
a literatura em sala de aula.
Nessa medida, o tema do presente artigo é a importância da literatura em sala de aula enquanto artefato mediador das aprendizagens próprias da escola e do respectivo desenvolvimento da
criança aprendente; assim como, na mesma esteira, no desenvolvimento das capacidades e
faculdades crítico-reflexivas do sujeito enquanto cidadão participativo e responsável:
A convivência com a música, a pintura, a fotografia, o cinema com outras formas de utilização
do som e com a imagem, assim como com a convivência com as linguagens artificiais poderiam
nos apontar para uma inserção no universo simbólico que não é a que temos estabelecida na
escola, essas linguagens todas não são alternativas. Elas se articulam. E é essa articulação que
deveria ser explorada no ensino da leitura quando temos por objetivo trabalhar a capacidade de
compreensão do aluno (ORLANDI, 1999, p. 40).
Sendo assim, o objetivo da pesquisa é identificar as potencialidades latentes da literatura no
desenvolvimento da criticidade na educanda e no educando. Subsidiariamente, para que esse
objetivo primeiro apresenta lastro, apontar como a literatura se relaciona ativamente com a realidade; discutir mecanismo teóricos-práticos mobilizados na efetivação adequada da prática
literária, no caso específico da leitura de obras literárias; e finalmente, explicitar quais e como os
recursos subjetivos são ativados e mobilizados na ação de adequado acesso à literatura.
Segundo Orlandi (1999), avalia-se aqui ser extremamente necessária a discussão em torno
da reformulação da concepção de se trabalhar a literatura na escola, tendo em vista que hodiernamente, ações e atividades com literatura em sala de aula se resumem estritamente na
identificação de características estéticas das escolas históricas e no exercício engessado de
identificação de normas gramaticais. Portanto, a proposta da presente pesquisa é a reflexão
acerca da reformulação das práticas docentes didático-pedagógicas e, por conseguinte, dos
processos de ensino-aprendizagem atrelados ao trabalho com literatura, mais especificamente,
reflexão que tenha por diretrizes, marcadamente, a contextualização e diálogo com o momento
histórico contemporâneo, as possibilidades simbólicas de manifestação nos sujeitos no curso
de seu desenvolvimento pessoal e na mobilização de recursos intelectuais, emocionais, afetivos
e psíquicos do sujeito.
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A partir de tais reflexões que uma inquietação pessoal, mas também, em alguma medida,
social, se transformou na questão da pesquisa: como a escola pode cumprir sua função social
de autonomia e emancipação do sujeito se em suas relações mais diretas quotidianas, as práticas escolares são conservadoras? E numa versão mais simplificada dessa pergunta, de forma
que se possa evidenciar uma possível resposta, quais os caminhos possíveis nas práticas didático-pedagógicas e nos processos de ensino-aprendizagem que oportunizem o pensamento
livre, a reflexão crítica e, por conseguinte, a autonomia e emancipação do sujeito? Os próprios
Parâmetros Curriculares Nacionais nos oferece uma possível resposta quando pensando nas
possibilidades da literatura:
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor,
de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando
letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção,
antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses
procedimentos que possibilita controlar o que vais sendo lido, permitindo tomar decisões diante
de dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no contexto suposições feitas (PCN, 1998, p. 69-70).
Por fim, o caminho para a elaboração do artigo se deu pela revisão da bibliografia específica,
tanto por artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento, quanto por revisão de cânones já ratificados. A abordagem é especificamente qualitativa, de cunho indutivo.
Ainda, por manifestar fortemente a crença de que o conhecimento intelectual, assim como o pensamento humano estão umbilicalmente atrelados ao mundo real, ou melhor, que o conhecimento
humano só apresentará significados, tornando-se dotado de sentido, profundamente imerso na
realidade vivida e nas experiências vivenciadas, caracteriza-se também enquanto abordagem
dialética (ORLANDI, 1999).
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LITERATURA EM SALA DE AULA: Contudo, suas potencialidades estão muito
além dessas fronteiras, ultrapassando os inFORJA DA CIDADANIA
De acordo com trabalhos de Hall (2011), 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 (HALL, 2011).
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. Quando o tema a ser pensado é literatura, as ideias mais imediatas relacionadas à escola e ao ensino e ao exercício
da cidadania remetem ao desenvolvimento da
escrita e da leitura. Realmente a literatura tem
grande potencial no desenvolvimento dessas
aprendizagens, sendo de suma importância
na medida em que, concernente escrita e leitura adequadas, oportunizam a comunicação
(HALL, 2011).

teresses próprios de uma sociedade escolarizada e alcançando desenvolvimento subjetivo
intelectual, emocional, psicológico e afetivo,
assim como dimensões complexas da organização social como História, Filosofia, Política,
Cultura e afins e, por conseguinte, a própria
inserção no contexto social, auto identidade e
reconhecimento do outro enquanto sujeito, interpretação da realidade e, em última instância,
desenvolvimento da reflexão crítica. “identidade formada e transformada continuamente em
relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais
que nos rodeiam” (HALL, 2011, p. 13).
O processo de alfabetização e letramento
não pode ser concebido como sendo algo linear e reducionista, deslocado do 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, letramento e processo de aquisição
da leitura, 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 (COELHO, 1991, p. 25).
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. Em seu
estágio mais avançado, letramento significa a
capacidade de interação na realidade conforme as circunstâncias. O que se deve atentar
aqui é que não se afirma que a Literatura incondicionalmente proporcione todo esse crescimento, mas que ela contém em si potencialidades nessa direção:
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Na verdade, desde as origens, a literatura
aparece ligada a essa função essencial: atuar
sobre as mentes, onde se decidem as vontades ou as ações; e sobre o espírito, onde se
expandem as emoções, paixões, desejos, sentimentos de toda ordem... No encontro com a
literatura (ou com a arte em geral) os homens
têm oportunidade de ampliar, transformar ou
enriquecer sua própria experiência de vida, em
um grau de intensidade não igualada por nenhuma atividade (COELHO, 1991, p. 25).
Pensando então a literatura enquanto possível mediadora desses diferentes desenvolvimentos, uma grande responsabilidade é possibilitar a compreensão de textos escritos e de
alguma forma, relacioná-los com a realidade
vivida e apreendida. E nesse sentido, apresenta-se enquanto artefato mediador da prática crítico-reflexiva. 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 (COELHO, 1991).

Se o ato de ler implica ler o mundo, mesmo
antes, e até depois, de termos acesso ao código escrito, pressupõe-se que entra em jogo
toda a experiência existencial do leitor e que,
portanto, ler é um processo ativo da interação
texto-leitor. Por isso, o professor, no momento
em que propõe uma atividade de leitura, deve
levar em conta, inicialmente, a condição prévia
do aluno (BRAGA; SILVESTRE, 2009, p. 17).
E a partir dessa espontaneidade, desperta
curiosidades, correlações, inquietações, reflexões. Condizentemente com todas estas possibilidades, os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam sua concepção acerca da
concepção de literatura: “A formação de um
leitor passa pelo aprendizado de conhecer as
sutilezas, particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das construções da
literatura” (BRAGA; SILVESTRE, 2009).
Estas propriedades são essência que caracterizam a literatura enquanto arte, uma vez que
seu exercício está umbilicalmente atrelado à
emoção, afetividade, empatia, sensibilidade.
Não é errado considerar a literatura como sendo uma perspectiva de mundo e de realidade,
que possibilita pensar o mundo e a realidade;
ou seja, a literatura possui uma dimensão própria, mas é impossível separá-la da realidade
vivida. E nesse sentido, ela não se propõe a
trazer verdades sobre o mundo, mas por esse
fato, de manter relação com a realidade, ou
melhor, por ser produto da realidade, do acúmulo de conhecimento e saberes humanos e
do momento histórico, exorta a reflexão crítica
da realidade. Então, o que pode inferir dessa
breve caracterização é que a literatura contribui para o adequado exercício da cidadania,
por um lado, ao desenvolver as capacidades
interpretativas de textos escritos, viabilizando a
comunicação e troca de conhecimentos e saberes; e por outro, a partir da construção de
um mundo paralelo, produto do mundo real,
fomenta no sujeito conceber a realidade de
forma crítica e responsável. “[...] a formação
do leitor deve contemplar suas ideias, sua voz,
sua expressão e as relações que estabelecem
a partir da leitura” (LEITE, 2008, p. 271).

Isso não significa que a literatura seja utilitária;
na verdade, é o oposto, uma arte desinteressada no sentido de não ter uma finalidade em si
mesma, mas que de forma mais ou menos que
espontânea, proporciona desenvolvimentos
psíquicos complexos, por exemplo. Daí revelar-se uma atividade humana e social prazerosa
e que de certa forma, envolve os participantes
– escritor e leitor – espontaneamente, em um
movimento de troca recíproco e complementar,
uma vez que o autor tem uma perspectiva e intencionalidade própria e cada leitor efetiva uma
apreciação da obra conforme seus interesse e
vivências particulares. “[...] permite-nos conhecer os objetivos ou propósitos pretendidos pelo
O tema proposto e a perspectiva aqui asprodutor do texto, em uma dada situação inte- sumida exige que se faça uma distinção funracional” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 49):
damental entre a ação de ler e o exercício reflexivo da leitura, para que desta forma, seja
possível a continuidade do encadeamento da
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argumentação de forma coerente e inteligível.
É necessário que se tenha muito evidente que
a ação de ler pertence ao domínio da linguagem gráfica, na qual se identifica, codifica e
decodifica caracteres, códigos, símbolos. Já o
conceito de leitura extrapola esses limites de
percepções mais estáticas e mecânicas e se
insere na dimensão da reflexão crítica. Na leitura, primeiro passa-se pela ação de ler, identificação e decifração dos códigos, mas não para
por aí (LEITE, 2008).
Ao se decifrar os códigos, inicia-se o processo de apreensão daqueles códigos, que se
refere ao entendimento, à compreensão, à contextualização. Nesta medida, pode-se afirmar
que a leitura seja um exercício reflexivo, definindo-se muito mais sofisticado que a simples
ação de ler. Obviamente que são dois movimentos que mantém íntima ligação entre si, podendo ser recíprocos e equivalentes, mas não
necessariamente seja uma condição a existência mútua. A ação de ler, dentre outras coisas,
é artefato fundamental para o pleno exercício
da cidadania, mas isso considerando uma sociedade letrada e escolarizada (LEITE, 2008).
Ainda que a capacidade de praticar a ação
de ler possibilita ao sujeito certo movimento dentro dessa sociedade, é um mecanismo
muito limitado sem a complementaridade das
capacidades pertencente ao conceito de leitura. Perceba que a ação de ler possibilita identificar certos códigos e relacioná-los com e no
cotidiano, entretanto, sem a leitura, acontece a
impossibilidade de significar-los na realidade.
Corrobora com esse entendimento da importância da leitura Carvalho (2006):
[...] é uma atividade que se realiza individualmente, mas que se insere em um contexto
social, envolvendo disposições atitudinais e as
capacidades que vão desde a decodificação
do sistema de escrita até a compreensão e a
produção de sentido para o texto lido. Abrange,
pois, desde as capacidades desenvolvidas no
processo de alfabetização “stricto sensu”, até
capacidades que habitam a participação ativa
nas práticas sociais letradas que contribuem
para o seu letramento (CARVALHO, 2006, p.
21).

Acerca de aspectos considerados mais técnicos, concernente a atividades relacionadas
a diferentes atividades nas práticas educacionais e de desenvolvimento a partir de oportunidades literárias, a importância está também
na complexidade na sua efetivação, as quais
necessariamente mobilizam diferentes recursos humanos e sistemas de conhecimento,
por exemplo: o linguístico, uma vez de ser um
pressuposto para o entendimento adequado o
conhecimento gramatical e lexical, elementares
na efetivação de uma prática coesa e coerente,
tanto especificamente aos aspectos mais elementares de organização de caracteres, por
exemplo, como também na capacidade de situar o texto e a prática da leitura na realidade
(CARVALHO, 2006, p. 21).
O segundo conhecimento essencial é o enciclopédico, o que se refere à bagagem de experiências vivenciadas do sujeito, o que, por um
lado lhe torna peculiar, naquilo que se refere
às sutilezas na sua construção enquanto sujeito, formadora da identidade subjetiva, mas
também compartilhamento de um conjunto
amplamente variado de signos e significados,
oportunizando que este sujeito peculiar pertença, ou ao menos esteja imerso a um contexto
particular e que dialogue com contextos maiores. “ler implica compartilhamentos de visões
de mundo entre os homens no tempo e no espaço” (COSSON, 2012, p. 27); e na mesma
esteira, “[...] ainda que o conteúdo de um texto
permaneça invariável, é possível que dois leitores com finalidades diferentes extraiam informações distintas do mesmo” (SOLÉ, 1998, p.
22).
E finalmente, o conhecimento interacional,
que pode ser caracterizado como atividade
mais estrita de interação por meio de linguagens, conhecimentos ilocucional, comunicacional, “[...] quantidade de informação necessária,
numa situação comunicativa concreta, para
que o companheiro seja capaz de reconstruir
o objetivo da produção textual”; “Seleção da
variante linguística adequada”; “Adequação
do gênero textual à situação comunicativa”
(KOCH; ELIAS, 2009, p. 50); metacomunicacional, que “[...] é aquele que permite ao locutor assegurar a compreensão do texto e conseguir a aceitação pelo parceiro dos objetivos
com que é produzido” (KOCH; ELIAS, 2009, p.
52); e superestruturais, “[...] permite a identificação de textos como exemplares adequados
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aos diversos eventos da vida social. Envolve
também conhecimento sobre as macrocategoPode-se explicar tal escolha ao considerar que
rias ou unidades globais que distinguem vários a intencionalidade desta pesquisa é apresentar
tipos de textos [...]”, (KOCH; ELIAS, 2009, p. uma possibilidade de apreensão da realidade e
54):
compreensão de um fenômeno em seu contexto
específico. Na mesma esteira, explica-se uma
[...] toda atividade de leitura implica, para o vez da pesquisa se fundamentar exclusivamente
leitor, a percepção e a compreensão de duas
em revisão sistemática da literatura especializainstâncias textuais, a que projeta o leitor em
um universo linguístico, no mundo da língua e da. Então, é uma pesquisa descritiva com aborseu sistema, e a que projeta no mundo do uso dagem qualitativa, de cunho indutivo-dialético.
da língua e seus efeitos de sentido, derivados
O método qualitativo estabelece hipóteses
de uma prática de linguagem contextualizada.
Para que essas instâncias sejam atingidas, as previamente definidas, assim como as variáveis,
atividades de leitura devem estimular, ao lado as quais geralmente não são confirmadas, serdas atividades de compreensão dos sentidos vindo, portanto, apenas de diretriz norteadora
textuais, a formação de um leitor crítico, aquele dos interesses e intencionalidades da pesquique se distanciará do imaginário de um deco- sa. Mais que isso, temas de pesquisa os quais
dificador da palavra (e suas formas), de um apresentam hipóteses com grande expectativa
mero decifrador de sinais linguísticos (GUIMA- de confirmação evidencia serem já muito estuRÃES; BATISTA, 2012, p. 18).
dados; e ter grande expectativa de confirmação
da hipótese significa que falta criatividade naSendo assim, o que é possível afirmar com
quela investigação e que a contribuição para o
certa segurança é que qualquer atividade a partir da literatura nunca é concluída apenas por tema talvez não seja relevante o suficiente como
um aspecto humano ou social isoladamente, se espera de um estudo científico.
antes sendo necessária uma complexa interaComo dito em Minayo (2010), abordagem
ção entre as diferentes capacidades humanas
entre, assim como com os diferentes aspec- qualitativa é um método que procura desvelar
tos da conjuntura social. Isso significa que a processos sociais, buscando alcançar novas
literatura tem também por essência ser uma abordagens, conceitos e categorias referente ao
atividade social e de sociabilidade, na medida fenômeno estudado. Sumariamente, podemos
em que desenvolve as capacidades crítico-re- definir a pesquisa qualitativa como sendo aqueflexivas, elementar na constituição de cidadãs la na qual se emprega procedimentos de intere cidadãos participativos e responsáveis. “[...] pretação a partir dos dados coletados:
é aquele que permite ao locutor assegurar a
compreensão do texto e conseguir a aceitação
[...] é o que aplica ao estudo da história, das
pelo parceiro dos objetivos com que é produzirelações, das representações, das crenças, das
do” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 52).
percepções e das opiniões, produto das interpretações que os humanos fazem a respeito
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
de como vivem, constroem seus artefatos e a
si mesmos, sentem e pensam. Embora já tenha
A presente pesquisa tem por principal mote sido usado para estudos de aglomerados de
a abordagem qualitativa, uma vez que se con- grandes dimensões, as abordagens qualitativas
sidera aqui que tal perspectiva seja aquela que se conformam melhor a abordagens de grupos
melhor interpreta a realidade e possibilita apre- e segmentos delimitados e focalizados, de históensão adequada ao sujeito. Observa-se, con- rias sociais sob a ótica dos atores, de relações
tudo, que a abordagem quantitativa apresenta e para análises de discurso e de documentos
também importância imensurável nos estudos (MINAYO, 2010, p. 57).
científicos, mas tratando-se do tema específico
trabalhado aqui, avalia-se que esta abordagem
não seja a mais adequada, cumprindo exercer a
função de subsidiária à abordagem qualitativa.
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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, pesquisas fenomenológicas e narrativas.
No nosso caso, a pesquisa se efetivará essencialmente pela pesquisa bibliográfica, uma vez
dos fenômenos escolhido a ser estudado e pelo
enfoque.
Ainda, tendo por consideração o caminho escolhido, além de autores ratificados pela crítica
especializada, recorreu-se também a banco de
dados virtuais como Scielo e bibliotecas universitárias digitais, fazendo a seleção por meio de
termos específicos aos interesses desta investigação, como “literatura em sala de aula”, “literatura e cidadania”, “alfabetização e letramento”.
Alguns autores, autoras e correntes se tornam
mais sobressalentes nesta produção, como
BRAGA; SILVESTRE, 2009, LEITE, 2008, CARVALHO, 2006, KOCH; ELIAS, 2009, COELHO,
1991.

te, a exigência do uso de recursos linguísticos
adequados em direção da coerência e coesão
textual, tanto quando se produz, quanto quando
se lê e, segundamente, o estabelecimento de
diálogo, interação, troca entre quem produziu o
texto e quem o consome, em um movimento recíproco e complementar de produção de conhecimentos. Somente nesse movimento recíproco
que textos são compreendidos e conhecimentos se tornam saberes (KOCH E ELIAS, 2009).
Diferentes autores que trabalham com o tema
sugerem mais ou menos os mesmos valores
inerentes à literatura. Braga e Silvestre (2009)
também falam na necessidade de contextualização na percepção da literatura e na mobilização
de artefatos mentais adequados na produção e
leitura literária. E desta forma, chegam a uma
perspectiva complementar, que é a do letramento a partir da literatura (KOCH E ELIAS, 2009).
Para esses autores, a literatura proporciona
diferentes e variadas possibilidades de entendimento do mundo, e por meio de diferentes caminhos. A ideia que os autores estão tentando
apregoar é a constituição do letramento no sujeito partir da literatura. Mas não apenas o letramento em sentido mais restrito, de que seja a
habilidade de interpretar e entender a realidade circundante, mas antes, letramento no sentido de utilização das experiências vivenciadas
e aplicação das ferramentas adquiridas para o
adequado entendimento da realidade. Isso porque a leitura proporciona essa troca constante
entre texto e leitor, em um processo ativo, ainda
que muitas vezes intencional (KOCH E ELIAS,
2009).

Começando por Koch e Elias (2009), enfatiza-se a capacidade da literatura em proporcionar
a contextualização da realidade, fomentando no
sujeito desenvolvimento da percepção do fenômeno em suas circunstâncias próprias, o que
significa, por seu turno, desenvolvimento das
capacidades críticas para além dos preconceitos de senso comum, uma vez que se alcança
um entendimento que cada evento está situado
Já em Carvalho (2006), a ênfase é no caráter
em um momento histórico e social específico.
individual da ação da leitura, entretanto, a partir
de uma perspectiva específica próprias do sujeiCorrelacionando com essa proposta inicial, to, que desta forma, remete a diferentes leituras
apontam que os artefatos técnicos da língua e dependendo de que a efetiva. Retoma a ideia
contextuais mobilizados pela literatura são ne- expressa em Koch e Elias, acerca da necessicessários exatamente nessa medida para situ- dade do domínio de códigos da língua para o
ar os eventos no espaço e no tempo, de forma devido entendimento, sendo estes códigos tanto
que revelem as nuances da realidade retratada, os adquiridos por meio da Educação escolarizaremetendo à correlação com outras realidades, da, mas, especialmente, por meio do contexto
tempos e espaços, residindo aí a capacidade social.
da literatura de apreensão adequada do mundo. E ainda nessa mesma esteira, primeiramen-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da argumentação desenvolvida sobre o tema, percebe-se que a literatura contém
potencialidades inerentes para a efetivação da escolarização em suas diferentes dimensões,
começando pelas análises das características técnicas-científicas da língua e linguagens; depois, análises das características das escolas literárias. E finalmente, de imaginação, diversão,
afetividade e afins. Todas essas possibilidades juntas, certamente nos remete aquele que foi o
principal interesse dessa dissertação, que é o desenvolvimento da reflexão crítica para apreensão da realidade. Ou nos termos que se usou aqui, da literatura enquanto artefato mediador da
construção da cidadania.
Parece-nos que aquele elemento que se torna mais marcante seja possibilitar diferentes olhares para a mesma realidade a partir de narrativas que, ainda que não sejam reais, retratam e representam a realidade em suas minúcias. Ou seja, a reflexão crítica sobre a realidade vai sendo
forjada por meio de paralelos a partir de exercícios mentais de imaginação, fantasia, afetividade,
emoção etc. Ao fim e ao cabo, é a “ilusão” da literatura forjando a própria realidade a partir de
possibilidades que a realidade estritamente concreta não oportuniza. Ou seja, em última instância, são faculdades e capacidades mentais expandindo a realidade concreta.
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INDICADORES DE QUALIDADE EM EDUCAÇÃO
PÚBLICA NO BRASIL E AS PROPOSTAS DA
EDUCAÇÃO CLÁSSICA

RESUMO: Este artigo expõe problemáticas relacionadas à qualidade da educação pública no
Brasil, assim como propostas para melhorar os indicadores de ensino. O objetivo geral é identificar, no sistema educacional brasileiro, qual é o patamar de desenvolvimento da educação
nacional e quais práticas podem ser incorporadas para que a educação clássica tradicional
retorne às instituições como um método a ser considerado na educação pública brasileira. O
objetivo específico é identificar propostas pedagógicas que privilegiem o retorno à educação
clássica. Como embasamento teórico e metodológico iremos utilizar indicadores tais como o
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), materiais bibliográficos tais como
a coletânea de Educação Clássica da pesquisadora Miriam Joseph, publicações institucionais:  
a Constituição Federal do Brasil (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN/96). Conclui-se que há dificuldade em obter um alto grau de qualidade no ensino educacional brasileiro, em meio às dificuldades de compreender a educação clássica tradicional
como uma proposta pedagógica na educação pública de ensino.

Palavras-chave: Indicadores de Qualidade; Ensino Clássico; Trivium e Quadrivium; PISA.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, milhares de crianças e jovens submetem mais de quinze anos de suas vidas
para passar por um sistema de ensino, e muitos saem dele mal sabendo ler e escrever. A
qualidade e as propostas de ensino são constantemente questionadas por profissionais e
pela sociedade em geral, que buscam sanar os déficits educacionais presentes no sistema público
brasileiro.
Parte do problema foi resolvido na década de 1970, pelo padre austríaco Ivan Illich (1926 –
2002), que propôs a sociedade sem escolas tout court . Sua tese remonta na proporção direta
do fracasso educacional como um todo, apontando que o sistema de ensino não tem por objetivo
educar realmente, mas apenas distribuir socialmente os indivíduos, por meio de diplomas e certificados. Ele afirma que a escola formal não é um meio de educação, mas um meio de ascensão
social, fato que justifica as desigualdades educacionais entre classes econômicas e sociais.
Segundo Illich (1985), despreza-se a falsa equação entre ensino e educação. O sistema de ensino não produz necessariamente educação, pois ocupa-se em produzir documentos. A educação,
por sua vez, necessita ser buscada fora do sistema e prospera mais quando buscada livremente.
A capacidade de educar alguém é inversamente proporcional à oficialidade do ato e diretamente
proporcional à liberdade de adesão do educando, o que obviamente, nem sempre é o caso dos
jovens estudantes brasileiros.
Este trabalho visa identificar como alfabetizamos nossos filhos, como o dinheiro em educação é
gasto no Brasil e o que podemos fazer para mudar os rumos da educação no país, com o intuito de
não apenas melhorarmos a qualidade do ensino, mas garantirmos que o aprendizado seja efetivo.
Para isto, partiremos de uma pesquisa fundamentada em publicações institucionais e bibliográficas, tais como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN/96), coletânea de estudos clássicos do Trivium e Quadrivium feitos pela Ir. Miriam Joseph
(2008).
A justificativa para a realização desta pesquisa foi o fato de estudantes brasileiros estarem entre
os últimos colocados do mundo em avaliações educacionais, além de apresentar diferenças de
desempenho entre estudantes ricos e pobres. Apesar de se manterem abaixo da média padrão,
o Brasil é um dos países que mais investem em educação, ficando acima de países como o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha. As perguntas que norteiam esta pesquisa partem de uma
indignação: O que levam os jovens a saírem da escola sem terem aprendido o básico? Quais as
devidas medidas a serem adotadas pelo sistema de educação? Há estratégias pedagógicas a serem desenvolvidas com o intuito de potencializar o aprendizado?
Segundo Ivan Illich (1985), é necessário que o aprender fosse uma atividade de curiosidade
constante, espontânea e prazerosa que ocorresse em todos os momentos e lugares. Para isso,
ele defende o combate desta economia dominada pela indústria de serviços educacionais, que
confundem ensino escolar com aprendizagem. A obtenção de graus com educação, diploma
com competência, todos estes parâmetros levam as pessoas a se convencerem de que devem
depender exclusivamente das instituições para dirigir suas vidas, formar sua visão de mundo e de
instrução.
Em sua tese, Illich argumenta que não é só a educação, mas que toda a sociedade precisaria
ser “desescolarizada”, criando instituições de interação pessoal, criativa e autônoma que façam
emergir valores ao invés de propagar uma indústria de ensino.
Tendo em vista os objetivos e a justificativa para a pesquisa, estruturou-se o estudo em dois
capítulos. No primeiro capítulo iremos abordar sobre as origens históricas da educação e indicadores de qualidade do ensino, analisando como a história mundial refletiu no sistema educacional
brasileiro; no segundo capítulo iremos abordar propostas do ensino do Trivium e do Quadrivium
em uma abordagem clássica da educação.
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O BRASIL NO RANKING MUNDIAL DE
QUALIDADE EM EDUCAÇÃO
A educação brasileira apresentou um pequeno percentual de melhora se comparado
às avaliações de qualidade anteriores à 2019.
Porém, quatro em cada dez estudantes adolescentes não conseguem identificar o sentido
de um texto, resolver problemas matemáticos,
ou entender problemas científicos básicos. O
país se encontra entre as últimas posições no
ranking nas três áreas avaliadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(PISA): Leitura, Matemática e Ciência, sendo
assim um dos países com maior desigualdade
de ensino entre alunos ricos e pobres.
O PISA, tradução para Programme for International Student Assessment, é um estudo
comparativo internacional, realizado a cada
três anos pela Organização para a Cooperação e Desempenho Econômico (OCDE). Ele
concede informações sobre estudantes da faixa etária dos quinze anos, estabelecendo comparações com parâmetros socioeconômicos e
suas relações com a aprendizagem, dentro e
fora da instituição de ensino.
Este programa auxilia na comparação dos
conhecimentos e habilidades dos alunos com
relação à estudantes de outros países, possibilitando idealizar práticas aplicadas em outros lugares; que o governo formule propostas
políticas e programas educacionais, a fim de
direcionar a educação para melhorias na qualidade e equidade nas diferentes classes socioeconômicas.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
(INEP) é o órgão responsável por planejar e
operar a avaliação do país, representando o
Brasil diante da OCDE. O INEP coordena a tradução dos instrumentos de avaliação, a aplicação de amostras, coleta de dados e respostas
dos participantes, a codificação de respostas,
elaboração de resultados e do relatório do País.
A cada edição da pesquisa, o PISA seleciona
um domínio de aprendizagem, seja ele leitura,
matemática ou ciências, para aplicar o questionário. A coleta de informações está relacionada sobre o domínio do estudante em relação

àquela determinada área escolhida para a avaliação do programa.
Conforme avaliação realizada pelo PISA e
pela OCDE em dezembro de 2019, a China
passou a ocupar o país com a melhor educação do mundo. As primeiras posições do
ranking são conquistadas por países asiáticos
e pelo Leste Europeu.
Segundo a avaliação, todos os países latino-americanos alcançaram uma classificação
inferior à média de todos os países da OCDE.
Os países que se destacaram na América do
Sul, no parâmetro de leitura, são o Chile (43ª),
Uruguai (48ª) e Costa Rica (49ª), o Brasil representado na 57ª posição:
Com relação aos resultados dos países da
América Latina nos parâmetros de matemática,
o Brasil se encontra atrás de países como a
Colômbia (69ª) e o Peru (64ª), abaixo da média
de 489 pontos dos países da OCDE, com 384
pontos, ocupando a 70ª posição no ranking internacional: Com relação aos resultados dos
países da América Latina nos parâmetros de
ciências, os estudantes chilenos lideram o grupo (45ª posição no ranking). O Brasil, por hora,
disputa as últimas colocações, encontrando-se
na 66ª posição:
Na tabela a seguir, podemos conferir o
ranking mundial dos países na avaliação do
PISA 2018, considerando a pontuação de alguns dos 79 países e regiões avaliados, equiparando dados dos três parâmetros-leitura, ciências e matemática: Quando evidenciamos os
dados comparativos de qualidade em educação, elencando setenta e nove países, dentre
os quais o Brasil se encontra na 66ª posição,
podemos nos questionar o que e como o país
pretende transformar os índices de qualidade
no ensino. Para tanto, conforme dados dos aspectos fiscais da educação no Brasil, o país é
um dos que mais investem em gastos e investimentos em educação pública como porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) da nação,
investindo mais do que países desenvolvidos,
tais como: Alemanha, Coreia do Sul, Estados
Unidos e Japão; conforme a tabela a seguir:
Com base nos aspectos fiscais da educação
do Brasil, há evidências de que a qualidade
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baixa da educação no país não se deve à insuficiência de recursos, mas sobre a visão de
políticas baseadas apenas na ampliação de insumos educacionais, gerando a ineficácia do
sistema. O principal desafio, segundo os órgãos fiscais, é melhorar a qualidade da educação por meio do aprimoramento de políticas e
processos educacionais, sem a ampliação de
gastos, mas aplicando experiências de sucesso baseadas em países desenvolvidos.
A incoerência entre os fatores de investimento em educação, a qualidade da mesma e o
conhecimento adquirido ao longo da formação
escolar, fazem parte do processo desintegrativo
da educação. Por isso, têm-se a necessidade
de reconhecer os sistemas naturais e criativos
do ser humano como o centro de aprendizado.
No capítulo a seguir iremos desenvolver um
breve apanhado histórico sobre o papel da
educação, desde as concepções antigas até a
modernidade e como os processos educacionais se deram ao longo das décadas. Apresentando um modelo de educação Clássica, pautada no ensino das competências do Trivium e
do Quadrivium.

PANORAMA HISTÓRICO DA
EDUCAÇÃO E PROPOSTAS DO ENSINO
DAS COMPETÊNCIAS CLÁSSICAS DA
EDUCAÇÃO
A educação obrigatória, tal como a conhecemos, afeta atualmente a ideia de educação
a nível mundial. A obrigatoriedade do ensino
virou lei no Brasil desde a Constituição Federal de 1934, de lá para cá, apenas foi expandida em leis que garantam seu cumprimento. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDBEN/1996), diz que é o dever do Estado
com a educação escolar pública, o ensino
obrigatório e gratuito de crianças e jovens dos
quatro aos dezessete anos de idade. A mesma
lei garante que os pais ou responsáveis têm a
obrigação de efetuar a matrícula das crianças
na instituição de ensino.
O governo, por sua vez, tem a obrigação de
garantir instituições de ensino previamente autorizadas, capacitadas para garantir o apren-

dizado. Esse sistema de ensino cria inúmeras
outras leis para garantir todo o processo, desde a educação infantil até o ensino das universidades.
Desde o início dos tempos, o homem se indaga sobre questões intrapessoais com relação ao mundo e a realidade que o cerca. Não
há civilização que não tenha tentado se educar,
almejar seus sonhos e objetivos por meio do
conhecimento.
Na Antiguidade (4000 a.C a 3500 a.C), a
educação nasceu para buscarmos o que é a
verdade, o certo e o errado, os valores morais,
o discernimento entre o bem e o mal, buscando os objetivos e as práticas de um povo. Em
508 a.C, na Grécia Antiga, surgiram as primeiras manifestações pela Filosofia, modificamos
nossa maneira de conhecer, criaram-se as primeiras escolas, nas quais os grandes sábios
eram os que guiavam seus alunos para perseguirem o ideal da verdade.
Segundo o pesquisador Clístenes Fernandes, Diretor do Instituto Hugo de São Vitor, a visão de que nós necessitamos estudar para ter
uma profissão ou uma carreira é algo completamente novo e da sociedade moderna. Pois
entendia-se a educação como uma base para
formar uma pessoa, seus valores e a sua personalidade. Esse elemento de ter uma liberdade interior era a função principal da educação
na Grécia Antiga. Primeiramente os objetivos
da educação era formar indivíduos detentores
de uma visão interior para posteriormente ter
uma liberdade social.
Ao longo do tempo, o encontro entre a religião e a filosofia permitiu a busca pela verdade
com a prática da razão e dos ensinamentos
dos profetas. Os métodos conhecidos como
Artes Liberais foram desenvolvidos: um conjunto de disciplinas a fim de fornecer liberdade
intelectual e espiritual para os indivíduos. As
disciplinas eram divididas em quatro superiores (Quadrivium) e três inferiores (Trivium).
O Trivium é constituído de Gramática, a fim
de codificar o mundo em que nos cerca; da
Dialética para comparar as diferentes percepções e evoluir na busca da verdade; e a Retórica, para expressarmos nossas perspectivas. O
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Quadrivium é constituído por utilizar os conhecimentos do Trivium em um aspecto exterior
ao homem, fazem parte do Quadrivium: a Aritmética, para codificar o mundo que nos cerca;
a Geometria para colocarmos os números no
espaço; A música para utilizar os números em
um tempo e a Astronomia, para compreendermos a ação dos astros no espaço.
Esta era a base do ensino nas universidades
ocidentais e que se desenvolveram até a Renascença. Esta forma de educação foi utilizada
ao longo de toda a Idade Média, cujas instituições eram guiadas pela Igreja, diferentemente
do ensino voltado para o trabalho, no qual era
guiado por artesãos qualificados, nos quais ensinavam seus discípulos as técnicas de produção. Neste período, a educação ainda não era
entendida como universal e necessária para a
maioria dos homens.
A partir de 1517, com Martinho Lutero (1483
– 1546), esta concepção de educação se alteraria. As teses de Lutero propunham uma discussão acadêmica a respeito da autoridade da
Igreja e do Papa, e por meio da reforma protestante instituiu-se que a Igreja não tinha mais
poderes espirituais para conduzir a educação
que era ensinada, possibilitando a perda do
poder da Igreja enquanto soberania e transferindo este poder para os governantes dos estados locais.
Na mesma época, a Prensa de Gutenberg
foi considerada uma das mais importantes invenções para proporcionar a reprodução de
livros e documentos, nos quais eram realizados à mão. Houve, a partir desta época, uma
preocupação para promover a criação de uma
educação pública, provida pelo Estado, para
disseminar o conhecimento sem os ensinos da
Igreja. Fala-se então, não apenas de investir na
educação de crianças, mas na valorização de
professores e da universalização do ensino.
No ano de 1524, a Germânia funda a primeira escola pública moderna, com um Plano
Escolar da Saxônia, que posteriormente tornou-se o modelo de educação estatal para a
maioria dos estados, estendendo-se à França,
Holanda, Inglaterra e Países Baixos. As escolas
eram tidas como um grande potencial de arma

de guerra cultural e político-religioso.
A partir da Guerra dos Trinta Anos (1618–
1648), os governantes instituíram como obrigatório a permanência das crianças no espaço
escolar, com penas, multas e aprisionamento
dos filhos se caso desrespeitasse estas determinações. As escolas passaram a ser estatais
e o sistema de ensino obrigatório em toda a
Europa, ordenando a frequência de todas as
crianças e avaliações rigorosas. O sistema de
ensino passa a fazer parte das políticas públicas dos governos locais e uma das estratégias
de governo é a universalização deste ensino.
As escolas eram submetidas ao governo,
mas os métodos continuavam os mesmos das
Artes Liberais, voltados para a busca da verdade, alterando estas perspectivas apenas no
século XVI. As descobertas da ciência e o Humanismo apontam para a divisão entre a Idade Média e a modernidade. O homem passa a
ser o protagonista principal centrando-se como
a medida de toda a investigação. O apogeu
acontece em 1789, com a Revolução Francesa, questionando o poder da nova classe de
comerciantes, a burguesia.
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)
questionava o sistema de ensino do Trivium e
do Quadrivium, com o intuito de estipular um
discurso artificial equidistante da realidade humana, cuja população aparentava ter uma conduta moral, social e de valores que não detinham. Identificamo-nos com este fato quando
nos deparamos com uma sociedade baseada
em discursos artificiais e vazios, que se distanciam da experiência concreta.
A educação confiada às escolas e esta passou a ser delegada ao estado, os objetivos
educacionais sofreram uma transformação. As
universidades estavam cada vez mais conferidas ao estado. Com a Revolução Industrial
(1760 – 1840), a sociedade necessitava de
mão de obra qualificada, as pessoas passaram a sair de suas casas para as indústrias e
necessitam deixar seus filhos em algum lugar.
Os sistemas políticos se interessavam pela permanência das crianças em sala de aula e os
pais estavam dispostos a entregar seus filhos
à um sistema educacional integral, para poder
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suprir as necessidades da jornada de trabalho.
O século XX foi marcado por um período de
guerras entre grandes ideologias, tendo como
principais aportes os pensamentos da Revolução Francesa (1789). A igualdade se sustentou
no ideal do Socialismo, a fraternidade transformou-se no Fascismo, e o liberalismo como
a filosofia de liberdade. Os líderes do poder
consideravam as escolas como um caminho
de fortalecimento dessas ideologias políticas,
além de consolidar aspectos partidários.
O Brasil não foi diferente do sistema europeu. Com a queda da monarquia, cada estado
era responsável pela educação de seu território. Com Getúlio Vargas em 1930, foi criado
ministérios que permitiram ao governo central
expandir seu controle. Um dos órgãos criados
foi o Ministério da Educação, uma ferramenta
centralizadora do sistema de ensino.
Inicialmente, a educação no Brasil era confiada à Igreja, aos métodos Montessori, aos
modelos de Dom Bosco e às escolas militares. As melhores escolas seguiam os métodos
católicos.
Segundo o pesquisador Thomas Giulliano,
esta alteração no sistema educacional não era
especificamente para a doutrinação nas escolas, mas a tentativa de atender demandas que
o Estado não conseguia, tais como: índice de
analfabetismo, índices de pobreza; criando diferentes abordagens para tentar sanar estes
conflitos. Há três linhas de pensamento, dentro
destas abordagens: A linha da educação católica, que tentava retornar ao ensino religioso no
Brasil, ignorado desde a Monarquia brasileira.
A segunda linha, organizada por comunistas
brasileiros, que também entendiam o sistema
de educação como uma forma de atender suas
demandas, com ideias globais fundamentadas
em Karl Marx (1818 – 1883). A terceira linha é
a pedagogia da “escola nova”, no qual foi disseminada no Brasil por Anísio Teixeira (1900
– 1971). Para ele a educação escolar é o processo pelo qual se distribuem os homens pelas diferentes ocupações sociais. Pelos ideais
da escola nova, o sistema deveria se basear
em uma educação pública, gratuita e laica, que
preparasse o país para um mercado de traba-

lho, diferente da concepção tradicional da educação da Igreja.
Para o pesquisador João Malheiro, o modelo
de escola nova desviou o conhecimento completo do ser humano, com as ideias de que o
sistema de ensino tem que ser lúdico, baseado
em brincadeiras, criando uma visão emocional
da educação, no qual consequentemente geram crianças despreparadas emocionalmente,
que se perdem na busca do conhecimento e
do estudo. A escola nova, segundo a percepção deste pesquisador, é mais uma forma disfarçada de manipulação popular por meio dos
sentimentos. Como podemos apoiar um modelo de ensino que apenas trouxe o decréscimo
da educação, dos estados, além dos resultados que apontam as consequências dessa escola nova?
Importa-se as metodologias em detrimento
do conteúdo, e quando isto é priorizado o sistema educacional é abalado, como aconteceu
com este modelo de escola nova. Essas três linhas de pensamento abordadas acima desempenharam debates sobre o papel do estado
dentro da educação brasileira, em sua grande
maioria defendendo o papel do mesmo para a
educação.
Houve um Plano de Alfabetização em 1964,
o Programa Nacional de Alfabetização (PNA),
criado através do decreto nº 53.465, embasado nas teses de Paulo Freire. Sua promulgação
foi a tentativa do Ministério da Educação (MEC)
de coordenar movimentos da base educacional de adultos e adolescentes, pretendendo alfabetizar 1.834.200 adultos, atender uma faixa
de 8,9% da população analfabeta entre quinze
e quarenta e cinco anos, no qual se somava
mais de vinte milhões de pessoas.
Já no governo da Luiza Erundina (1988),
como prefeita de São Paulo, representando o
Partido dos Trabalhadores (PT), 8.2 milhões de
alunos passavam para séries de ensino posteriores automaticamente por meio da aprovação
automática. Aumentavam o número de instituições que aprovavam seus estudantes sem
terem aprendido o básico para alcançar o próximo nível.
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Segundo o senador Wilder Morais- Goiás
(1968), a progressão continuada fracassou pois
este programa retira a autonomia e a autoridade
do professor em sala de aula, formando estudantes que não possuem condições mínimas
para ler, escrever ou realizar contas matemáticas básicas, porque o estudante não necessitaria de uma nota para garantir sua aprovação no
final do ano letivo. Embora não seja obrigatória,
a progressão continuada está prevista na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDBN) desde
1996.
Os projetos de lei PLC 127/2017 pelo Deputado Alexandre Leite (DEM-SP) e o Projeto de Lei
do Senado (PLS) 336/2017, reforçam a proibição dos alunos serem classificados para outra
série ou módulo por meio da progressão automática, estabelecendo a promoção por série ou
ano conforme aproveitamento do aluno, estabelecido pelo professor.
Após compreender o processo de formação
histórico educacional do mundo e do Brasil, passamos a abordar os aspectos das Artes Liberais
como uma proposta ao retorno das metodologias de ensino Clássicos na educação mundial.
As artes liberais caracterizam-se pelos sete ramos do conhecimento que iniciam os jovens em
uma vida de aprendizagem.
O domínio dessas artes é amplamente reconhecido como a melhor preparação do estudante nas escolas de formação profissional, tais
como a preparação para a medicina, o direito,
engenharia ou a teologia. Ao se aperfeiçoar primeiramente nas próprias faculdades intelectuais
por meio das arte liberais, o estudante encontra-se mais bem preparado para o serviço em suas
qualidades profissionais.
As artes liberais ensinam a viver, treinam as
faculdades e as aperfeiçoam, possibilitando a
uma pessoa de elevar-se acima de seu ambiente
material para viver uma vida intelectual, racional
e livre a fim de aderir a verdade. A pragmática
educação liberal, segundo John Henry Newman
(1801 – 1890), é que a atividade essencial do
estudante é relacionar os fatos aprendidos em
algo unificado e orgânico, assimilando o conteúdo tal como o corpo assimila os nutrientes.
Um estudante deveria um fato como colchetes
mentais, ligando os fatos entre si de modo a
transformar a matéria em algo significativo.
Segundo John Newman, o acúmulo de fatos

é uma mera informação não merece ser considerado educação, pois sobrecarrega a mente e a obscurece, ao invés de desenvolvê-la e
aperfeiçoá-la. Uma vez que o estudante aprende
um dado e passa a relacioná-lo em sua vida, a
mente retém e obteve aperfeiçoamento ao se
exercitar. É mais fácil lembrar das conexões de
ideias do que ideias espalhadas sem um sentido lógico.
Das disciplinas das artes liberais não são entendidas como matérias restritas de disciplinas
fragmentadas, separadas por natureza, mas propriamente no sentido de um grupo de disciplinas relacionadas. O Trivium é uma ferramenta
associada às matérias de linguagens – oratória,
literatura, latim, história, filosofia. O Quadrivium
engloba não apenas a matemática, mas os ramos da ciência – incluindo a aritmética, álgebra,
cálculo, música, teoria das equações e outras
denominações da matemática superior.
A competência no uso da linguagem envolve
a aptidão em lidar com abstrações, as quantidades matemáticas, são considerados como os
mais confiáveis índices de cunho intelectual de
um estudante. Consequentemente, temos testes
para medir estas competências do ponto de vista educacional, mas o problema consta de que
não é a falta de investimento real em educação
e sim a metodologia deficiente que vem sendo
desenvolvida com os estudantes ao longo das
décadas.
Um dos meios para se ter o contato direto
com a metodologia das Artes Liberais de ensino
podem ser encontradas em coletâneas de livros
escritos por Marshall McLuhan (O Trivium Clássico, o lugar de Thomas Nashe no Ensino de
seu tempo); a coletânea da Irmã Miriam Joseph
intitulada como Trivium e Quadrivium, ambos
lançados pela editora “É Realizações”.
As três artes do Trivium concedem disciplina
à mente, visto que é expressada na área da linguagem. Sua finalidade é treinar a mente para o
estudo da matéria e do espírito, que constituem
o substrato da verdade. As quatro artes do Quadrivium garantem meios para o estudo da matéria, em sua extensão. Segundo Matthew Arnold
(1822 – 1888), o fruto da educação é a cultura,
o conhecimento de nós mesmos e do mundo
que nos cerca, tornando-nos aptos verdadeiramente a ver a vida e vê-la por inteiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito deste trabalho pautou-se em uma pesquisa sobre a problemática relacionada à qualidade do ensino da educação pública no Brasil, identificando no sistema educacional, o patamar
de desenvolvimento da educação, além de sugerir práticas a serem adotadas em sala de aula,
privilegiando o retorno à educação clássica tradicional como um método de formação aos estudantes.
Contemplamos, no primeiro capítulo, diretrizes pautadas na legislação, tais como a Constituição Federativa do Brasil (1988), O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); além de indicadores de qualidade com relação aos
Índices de avaliação mundial, tais como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(PISA), a Organização para a Cooperação e Desempenho Econômico (OCDE) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP).
A pesquisa nos desperta sobre os baixos índices de qualidade educacional no Brasil, posicionando-nos abaixo de países subdesenvolvidos, tais como a Colômbia e o Peru no âmbito da
Matemática; do Chile e do Uruguai com relação à Linguagens; e disputando as últimas colocações no parâmetro da Ciência.
O que pudemos constatar é que não é a falta de recursos financeiros destinado à Educação
que fazem nossos índices estarem entre as mais baixas colocações no Ranking de pesquisa
do PISA de 2018, até porque o Brasil investe 6% do seu Produto Interno Bruto (PIB) para fins
educacionais, estando acima de países desenvolvidos, tais como a China, os Estados Unidos e
a Alemanha. De fato, estes insumos investidos ou estariam sendo desviados de seus fins, ou as
metodologias aplicadas dentro das salas de aula estavam sendo ineficazes.
Para que o aprendizado dos alunos aconteça de forma efetiva, sendo que a qualidade educacional também passa pelo padrão formativo dos docentes, foi desenvolvido ao longo do trabalho
propostas dentro da educação clássica tradicional, com o retorno às metodologias no âmbito do
Trivium e do Quadrivium. Estas propostas têm a finalidade de garantir uma melhor qualificação
do adolescente ao sair da instituição de ensino e ingressar em uma universidade.
O que podemos observar na nossa realidade é a desigualdade social que afeta milhares de
estudantes, quase sempre associado às condições do estudo, ao acesso à escola e questões
da valorização e da formação precária dos professores. A valorização e o respeito a este profissional são as bases para transformar os índices da qualidade educacional, não apenas no Brasil,
mas no mundo como um todo.
No segundo capítulo, traçamos um panorama histórico da educação até chegarmos nas influências que o Brasil assimilou da formação europeia. Abordamos propostas de retorno à educação clássica e apontamos o porquê deste modelo educacional ter ficado esquecido ao longo
dos séculos. Estas propostas visam despertar o questionamento e a reflexão crítica a respeito
dos modelos educacionais vigentes, além de questionar o papel do Estado para gerir a educação.
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Uma possibilidade é incentivar os docentes a abordar os valores morais em sala de aula,
passando a trabalhar não apenas matérias dispersas, mas a reunião de competências a serem
desenvolvidas, na área das linguagens, da matemática e das ciências, não apenas ramificando
em diversas disciplinas. O professor pode enfatizar o uso dos mapas mentais e tornar o ensino
mais eficaz relacionando a informação com a realidade dos estudantes, tornando aquele conhecimento mais acessível à vida prática e concreta, além da experimentação.
Com relação ao Trivium e ao Quadrivium, trabalha a funcionalidade da linguagem e da matéria,
como um facilitador a fim de tornar o entendimento mais claro e simplificado possível, formando
um ser humano completo ao saber lidar com o interior e o exterior que o cercam.
Por fim, esperamos contribuir com medidas assertivas para que não apenas os índices de qualidade na educação aumentem, mas que haja um sistema de educação efetivo, para que nossos
estudantes empenhem grande parte de suas vidas em uma educação que não seja esquecida
ao sair da escola. Almejamos que por meio desta pesquisa haja uma compreensão melhor da
problemática envolvente em todo o sistema de ensino mundial, além de uma intervenção mais
eficaz na prática do trabalho docente em busca da excelência.
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INCLUSÃO DO ALUNO COM
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA NA
ESCOLA REGULAR

RESUMO: Sendo o autismo um transtorno, a qual é vista como uma fonte inesgotável de novidades e descobertas, se tornando assim cada vez mais um instrumento incessante de estudos e
teorias. Sabendo que a cada passo que damos no âmbito do assunto, podemos auxiliar no desenvolvimento de novas técnicas de abordagens dentro de sala de aula, tratamentos, comunicação e interação autista/sociedade entre outros. Este trabalho busca de maneira sucinta
trazer parte do contexto histórico, as características das categorias do transtorno e sintetizar
os desafios do educador em sala de aula frente ao aluno autista, explicando o que se trata
o transtorno espectro autista, métodos educacionais e como a Educação Especial deve ser
proposta pelos profissionais da educação.

Palavras-chave: Autismo; Descoberta;  Educação.
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INTRODUÇÃO

“I

dentifico-me na linguagem, mas somente ao aí perder-me como um objeto. O que se
realiza na minha história, não é o passado simples do que foi pois não é mais, nem
mesmo o passado composto do que tem sido no que eu sou, mas o futuro anterior do
que eu teria sido para o que eu estou me tornando (Lacan, 1953, p.164).
Os avanços das pesquisas acerca do transtorno espectro autista (TEA) tem sido alvo de interesses em diversas áreas, porém ainda pouco se sabe sobre a mesma, tornando assim a
educação inclusiva de crianças diagnosticadas com tal transtorno ainda um desafio na área da
educação.
É de grande importância que haja um professor mediador em sala de aula, para que com
determinado auxílio o aluno autista consiga ter o máximo de proveito do conteúdo proposto.
O professor mediador tem a função de criar e adaptar diversas situações do cotidiano escolar
utilizando determinada linha metodológica para que possa desenvolver o aspecto linguístico do
aluno autista e suas demais funções cognitivas, entretanto continua sendo de responsabilidade
do professor regente da sala em que o aluno autista frequenta as atividades pertinentes a todos
os alunos.
Cada vez mais as escolas regulares vêm recebendo alunos acometidos por diversos transtornos e síndromes, tornando assim necessária uma abordagem diferenciada fugindo da metodologia clássica. Neste sentido é muito comum os profissionais da educação encontrarem
dificuldades em trabalhar com os alunos autistas, pois ainda existe um déficit de informação e
adequações acadêmica que possibilitem ao professor um melhor desempenho frente ao cotidiano da escola inclusiva.Sassaki nos traz uma breve colocação sobre a inclusão na educação
inclusiva e diversas singularidades em que a mesma se dispõe: “[...] repousa em princípios até
então considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização
de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem através da cooperação” (SASSAKI, 1999, p. 42).
Para o autor (1999), na constante busca em destacar os métodos de ensino para a inclusão do
aluno autista e tendo como objetivo central as ações dos profissionais da educação que venham
a possibilitar um melhor processo de ensino/aprendizagem do aluno, o recurso mais acessível
é promover o desenvolvimento pleno, quebrando paradigmas e reduzindo os comportamentos
repetitivos, juntamente com a análise das características específicas do aluno autista para que
se possa pôr fim contribuir na aquisição da linguagem e habilidades socioeducativas.
Entende-se que, para que tal situação possa acontecer efetivamente, se faz de modo substancial que assim haja um ensino de qualidade, superando as limitações apresentadas pelo
transtorno espectro autista e contribuindo para uma melhor fundamentação prática do ensino de
inclusão escolar (SASSAKI, 1999).
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TRANSTORNO DE ESPECTRO
AUTISTA (TEA) - CONTEXTO
HISTÓRICO
Em uma perspectiva histórica, a nomenclatura autista foi utilizada pela primeira vez em
meados do ano de 1908 pelo psiquiatra suíço
Eugen Bleuler, tendo como característica base
pacientes diagnosticados com esquizofrenia.
Por volta de 1943, um grupo composto por
11 casos, os quais apresentavam um quadro
clínico raro, foram estudados pelo psiquiatra
Leo Kanner, esses casos foram denominados
por “distúrbio autísticos do contato afetivo”.
Tais casos foram diagnosticados com uma incapacidade de relacionamento social e uma
desordem intelectual as quais tem início desde
o nascimento.
Dentre as várias características observadas
pelo autor, as predominantes foram; dificuldades na alimentação, atividades de aspectos espontâneos limitadas, ausência de contato visual
e corporal, resistência a quaisquer mudanças,
acarretando assim uma predominância nata de
uma incapacidade afetiva com pessoas, favorecendo para um isolamento e uma persistente
preservação da rotina.
Nos anos iniciais de 1960 predominou-se um
crescente estudo o qual apontava que o autismo era um transtorno cerebral desenvolvido
desde a infância e que perdurava por toda a
vida do indivíduo, acometendo pessoas sem
uma determinada classe pré-definida, podendo
ser encontrado em todas as classes sociais,
étnicas, todos os gêneros e raças.
Após 1963 as pesquisas passaram a ser
embasadas em estudos neurobiológicos e não
mais apenas de ordem psicológicas, permitindo assim que, somente a partir da década de
70 o autismo deixasse de ser visto como uma
psicose, e passasse a ser estudado como uma
desordem emocional e comportamental, consequência de alguma disfunção cerebral.

Em 1978 alcança-se um marco histórico na
categorização do autismo, quando o pesquisador e psicólogo Michael Rutter sugere uma
descrição do autismo fundamentada em quatro
parâmetros significativos: 1 - desvios e atrasos
sociais não só como deficiência intelectual; 2 dificuldades de comunicação não somente em
função de deficiência intelectual associada; 3
- condutas atípicas, tais como movimentos estereotipados e educados; e 4 – início antes do
terceiro ano de vida.
Devido a todos os notáveis estudos elencados por vários autores e pesquisadores sobre
o autismo no decorrer da história, pôde-se produzir notoriamente a descrição desta condição
no DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, Terceira edição) no ano
de 1980, sabendo que tal colocação vem a
atender mudanças significativas para tal, pois
nesse momento o transtorno do autismo passa a ser reconhecido e classificado como uma
outra nova forma de transtorno, considerando
os transtornos invasivos do desenvolvimento
(TIDs).
Dessa forma é capaz de exemplificar essas
atividades ocorridas no campo classificatório
do autismo, trazendo a seguinte colocação, “o
termo TID foi escolhido para refletir o fato de
que múltiplas áreas de funcionamento são afetadas no autismo e nas condições a ele relacionadas”. (Klin 2006).

CARACTERÍSTICAS
O Transtorno de Espectro Autista (TEA) ou
apenas Autismo como é mais comumente conhecido, é caracterizado por quadros psiquiátricos, neurológicos ou psicológicos, que comprometem o relacionamento social e o amplo
desenvolvimento. O autismo segundo o autor
Almeida (2004), é um transtorno invasivo de
desenvolvimento, que abrange várias áreas do
individuo; comunicação, interação social e pensamento.
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O autor Klin (2006) nos traz a luz a seguinte
colocação:
O autismo, também conhecido como transtorno autístico, autismo da infância, autismo infantil e autismo infantil precoce, é o TID mais
conhecido. Nessa condição, existe um marcado e permanente prejuízo na interação social,
alterações da comunicação e padrões limitados ou estereotipados de comportamentos e
interesses (KLIN, 2006).
Segundo o que nos define a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a qual classifica
por meio de características patológicas o quadro clínico do Transtorno de Espectro Autista
(TEA), para fim de orientar o possível diagnóstico do mesmo. Tal definição se dá pela Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID-10), a qual nos
traz resumidamente descritos diferentes níveis
do transtorno espectro abaixo:
• Autismo infantil (Autismo clássico): onde
o grau de comprometimento do indivíduo
pode variar consideravelmente. Cada indivíduo tem por aspecto comum ser voltado
para si mesmo, não estabelecendo contato visual com outras pessoas nem com
o ambiente em que se encontra. Na comunicação tem por meio de expressões
verbais, porém não utilizam a fala como
principal ferramenta, desse modo possuem dificuldade em aprender o sentido
literal das palavras, metáforas e duplos
sentidos, mesmo que consigam compreender enunciados simples. Em casos
mais severos apresentam total privação
de contato interpessoal. Costumam ser
indivíduos isolados, que comumente não
desenvolvem a verbalização, não sorriem
ao serem estimulados, não fazem contato
visual com outros indivíduos, possuem o
hábito de fazer movimentos estereotipados, sendo desprovidos de autenticidade
onde os mesmos não possuem significados, podendo ficar girando ao seu derredor por tempo indeterminado. Os indivíduos acometidos por esse grau de autismo
costumam apresentar deficiência mental
importante (KLIN, 2006).

• Síndrome de Asperger (Autismo de alto
desempenho): Os indivíduos acometidos
por esse grau possuem as mesmas especificidades, competências e dificuldades dos demais autistas, entretanto tais
aspectos se apresentam de forma mais
moderada. Possuem maior verbalização e
inteligência. Inteligência a qual é um notório traço, onde o indivíduo tende a ser
confundido com prodígios, visto que dispõem alta capacidade de conhecimento
nas áreas as quais se especializam. Para
que consigam desenvolver uma vida mais
próxima da normalidade, há-se a necessidade de uma mínima dificuldade relacionada à interação social (KLIN, 2006).
• Autismo atípico (Distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação
DGD-SOE): Os indivíduos pertencentes a
esse determinado grupo, são classificados portadores do espectro do autismo,
tendo como características dificuldades
de comunicação e interação social, no entanto os sintomas denotados não são determinantes para assim incluí-los em uma
determinada classe específica do transtorno, de forma que por esse motivo torna
assim o diagnóstico igualmente complexo
(KLIN, 2006).
De acordo com a CID-10, o transtorno espectro autista (TEA) possui a seguinte definição:
Um transtorno invasivo do desenvolvimento
definido pela presença de desenvolvimento
anormal e/ou comprometimento que se manifesta antes da idade de 3 anos e pelo tipo
característico de funcionamento anormal em
todas as três áreas de interação social, comunicação e comportamentos restritos e repetitivos (OMS, 1992).
Entende-se que há uma multiplicidade nos
critérios adotados e na maneira em que é
abordado o diagnóstico do comportamento
ou sintomas do TEA referente ao DSM IV-TR
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Quinta edição) onde tais são bem definidos, na OMS (Organização Mundial de Saúde) as orientações gerais se dão da seguinte
maneira:
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Em geral, não há um período de desenvolvimento inequivocamente normal, mas se há,
anormalidades se tornam aparentes antes da
idade de 3 anos. Há comprometimentos qualitativos na interação social recíproca. Estes
tomam a forma de uma apreciação inadequada de indicadores sócio emocionais, como
demonstra por uma falta de respostas para
as emoções de outras pessoas e/ou falta de
modulação e comportamento, de acordo com
o contexto social; uso satisfatório de sinais
sociais e uma fraca integração dos comportamentos, de comunicação e especialmente,
uma falta de reciprocidade sócio emocional
[...] A condição também é caracterizada por
padrões de comportamentos, interesses e atividades restritos, repetitivos e estereotipados
[...] Em adição a esses aspectos diagnósticos
é frequente a criança com autismo mostra uma
série de outros problemas não específicos tais
como medos/fobias, perturbações do sono e
alimentação, ataques de birra e agressão[...]
(OMS, 1992).

do que em meninas e é encontrada em famílias por todo o mundo sem nenhuma distinção.
Apesar de haver diversas pesquisas, ainda
não se sabe a causa real do autismo. Existem
prováveis associações a causas genéticas desencadeadas de ações ambientais, devido a
contaminações por metais pesados presentes
em algumas vacinas. No entanto, acredita-se
com mais relevância que o autismo decorre de
algum transtorno orgânico.
Atualmente o autismo não é mais classificado como uma doença mental, mas como um
transtorno de desenvolvimento. De acordo com
a visão cognitivista, o autismo decorre de alarmantes prejuízos presentes em várias áreas da
mente, no entanto sabe-se que não somente
a linguagem é afetada, mas também a capacidade de interpretar e compreender atitudes
em uma escala subjetiva. Amy (1995) vem nos
dizer que:

A total ausência, em seu pensamento e em
seus escritos, de uma hipótese relativa a uma
possível interação entre o psíquico e o mental
Neste sentido Gauderer (1997) nos relata:
é, no entanto, problemática. Para eles, a disfunção mental está na origem de tudo e aquilo
Uma doença grave, crônica, incapacitante que se observa de um ponto de vista psicolóque compromete o desenvolvimento normal de gico não é mais do que a repercussão dessa
uma criança e se manifesta tipicamente antes disfunção (AMY, 1995, p. 43).
do terceiro ano de vida. Caracteriza-se por lesar e diminuir o ritmo do desenvolvimento psiconeurológico, social e linguístico. Estas crianEDUCAÇÃO INCLUSIVA
ças também apresentam reações anormais e
sensações diversas como ouvir, ver, tocar, senA inclusão nos remete a vários conceitos,
tir, equilibrar e degustar. A linguagem é atrasa- porém de um modo claro, significa o simples
da ou não se manifesta. Relacionam-se com direito ao exercício da cidadania. Na educação
pessoas, objetos ou eventos de uma maneira inclusiva isso não é diferente, pois a inclusão
não usual, tudo levando a crer que haja um se dá através da inserção do indivíduo com necomprometimento orgânico do Sistema Nervo- cessidades especiais em uma escola de ensiso Central (GAUDERER apud KOVATLI 2003, no regular, tendo todos os seus direitos preserp. 10).
vados e todas as suas necessidades físicas e
cognitivas atendidas, “o objetivo da educação
O autismo é um transtorno a qual se mani- especial é o de reduzir os obstáculos que imfesta de maneira leve, moderada ou grave e pedem o indivíduo de desempenhar completa
que perdura ao longo de toda a vida do indiví- atividades e participação plena na sociedade
duo. Numa perspectiva social, a incidência do (NILSSON 2003).
autismo é quatro vezes maior entre meninos
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Educação inclusiva exige uma nova postura
frente a deficiência, garantindo um atendimento
especializado de qualidade, o qual atenda efetivamente todas as necessidades dos alunos
independentemente de quais elas sejam:
O atendimento educacional especializado
identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos alunos,
considerando suas necessidades específicas.
As atividades desenvolvidas no atendimento
educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não
sendo substitutivas à escolarização (MEC/SEESP, 2008).
Para que aconteça uma inclusão efetiva é necessário que haja uma quebra de paradigmas
de modo geral, mudando a maneira de olhar
para a deficiência, assim entendendo que independentemente das necessidades do aluno,
os seus direitos devem ser garantidos para que
o mesmo possa usufruir de um atendimento
adequado para a suas necessidades (MEC/
SEESP, 2008).
Diante das necessidades individuais de cada
aluno com deficiência, é notório que se faça
presente professores habilitados pela Educação Especial para que possam atender de forma especial os alunos com deficiência. Nessa
questão o autor vem nos destacar:

Porém, é muito comum não haver professores habilitados para atender alunos da educação especial nas instituições, onde os alunos
com deficiências acabam por perecer pela privação de um planejamento pedagógico específico e eficaz para a sua aprendizagem, Mrech
(2004) nos completa dizendo, “o paradigma da
inclusão encontra-se atrelado, na prática pedagógica, a uma Pedagogia da Diversidade, da
Diferença e não da Normalidade”. Neste caso
há uma eminente e indispensável capacitação
por parte das escolas frente aos professores,
dando suporte hábil e adequado com programas de formação continuada, para que através
destes seus profissionais possam adquirir competências para então planejar um atendimento
pedagógico adequado e inclusivo (MRECH,
2004).
Entendendo que o professor regular deve-se
estar apto para atender um aluno com deficiência, também o professor especializado em Educação Especial deve saber trabalhar frente a
educação regular, para que ambos em conjunto possam melhor atender as necessidades de
um todo e assim formar uma equipe de apoio
da aprendizagem. Neste sentido Bueno (1999)
vem nos dizer que:

Se por um lado, a educação inclusiva exige
que o professor do ensino regular adquira formação para fazer frente a uma população que
possui características peculiares, por outro, exige que o professor de educação especial amplie suas perspectivas, tradicionalmente centraO princípio democrático da educação para das nessas características (BUENO, 1999, p.
todos só se evidencia nos sistemas educacio- 162).
nais que se especializam em todos os alunos,
não apenas em alguns deles, os alunos com
Historicamente é possível perceber dificuldeficiência. A inclusão, como consequência de dades em relação a aceitação e entendimento
um ensino de qualidade para todos os alunos nos eventuais comportamentos apresentados
provoca e exige da escola brasileira novos po- pelos alunos com deficiência por parte dos prosicionamentos e é um motivo a mais para que fessores e das equipes pedagógicas, as quais
o ensino se modernize e para que os professo- não possuíam nenhum tipo de qualificação ou
res aperfeiçoem as suas práticas. É uma inova- orientação de como proceder frente a tais feção que implica num esforço de atualização e nômenos manifestos, e a falta de infraestrutura
reestruturação das condições atuais da maioria para atender e promover uma melhor assistênde nossas escolas de nível básico (MANTOAN, cia material. Para Kupfer (2000) no ambiente
escolar deve haver:
2004, p.1).
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O método montessoriano favoreceu um suporte pedagógico importantíssimo aos alunos
autistas. Criado em meados de 1906 por Maria
Montessori, esse método abordou a necessidade de uma observação e avaliação no sentido
de haver uma ação pedagógica restrita e individualizada. Acreditava que situações de recompensas e castigos fossem dispensáveis, e que
os autistas pudessem através de uma comunicação não verbal ou até mesmo de maneira
inconsciente sentir o estado emocional um do
Deste modo, é imprescindível que os pro- outro e assim encontrar a si mesmos (MANAfissionais das classes inclusivas estejam devi- CORDA, 2002).
damente capacitados para compreender que
A autora compreendeu que cada criança autrabalhar com alunos acometidos por algum
transtorno ou síndrome vai além da deficiên- tista possuía a necessidade de um universo
cia em si, faz-se necessário também entender individual, como por exemplo no espaço físias suas especificidades de forma a enxergar a co, o qual deve ser e estar ligado à sua realieducação como um todo e em todas as suas dade cotidiana. Maria Montessori considerava
que seria possível crianças com altos níveis
finalidades.
de prejuízos no desenvolvimento educacional
serem capazes de assimilar aprendizados de
MÉTODOS EDUCACIONAIS DE
natureza abstrata quando disposto a eles maCRIANÇAS AUTISTAS
teriais adequados, concretos e progressivo. De
Segundo estudos de Manacorda (2002), po- acordo com Frances Tustin, o método educatisicionar um modelo educacional eficiente para vo de Maria Montessori possuía uma eminente
atender alunos autista, demanda mais que co- eficácia por sua simplicidade, exatidão de seu
nhecer conceitos, exige conhecer a psicose e material e a proposta a qual seria diretamente
o aluno individualmente, já que cada aluno au- para educadores (MANACORDA, 2002).
tista pode manifestar interesse por situações
distintas. Neste sentido nos deparamos com
Na sala de aula montada como a metodoalguns métodos mais comuns e utilizados para logia Montessori, destinada para a educação
a educação, sendo eles o método do currículo infantil, há-se a disposição de prateleiras com
funcional, método montessoriano e o método diversos materiais destinados para desenvolTEACCH.
ver e auxiliar diversas habilidades e conhecimentos. Nota-se que os critérios elencados por
O currículo funcional entende que cada por- Maria Montessori para o desenvolvimento do
tador tem uma necessidade e uma individuali- seu método são:
dade educativa especial, considerando como
objetivo principal respeitar o potencial de cada
O estudo da psicologia infantil e de cada
um, dessa forma os conteúdos propostos aos criança em particular, o uso de um material
alunos autistas devem ser de cunho exclusivo, educativo deduzido não de princípios místicos,
podendo ser inertes a realidade adequando-se como me Froebel, mas da observação científia cada um em seu particular. Neste método ca do comportamento infantil, a liberdade deipresume se que ao adotar um ensino mais próxada à criança de usar esse material para uma
ximo as condições normais e naturais, mas se
descoberta do mundo não-casual, e, contudo,
colabora para que o indivíduo obtenha a sua
livre (MANACORDA, 2002, p.307).
independência e assim possa futuramente ser
parte da sociedade.
[...] puder ser um lugar de abertura para o sujeito, lugar de transformação e eliminação das
desigualdades, lugar de exercício da diferença,
então não haverá mais crianças com necessidades especiais. Todas elas portam necessidades especiais e todo educador será um educador especializado. Aquilo que se deve propor
para a criança especial é o que se deve propor
para qualquer criança. Inclusão escolar é para
todas (KUPFER, 2000, p. 92).
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Todos os materiais utilizados e criados pelo
método Montessori são por finalidade de caráter concreto, para que haja a perspectiva do
manuseio da criança, havendo como finalidade
principal a educação dos sentidos, de acordo
com Ferrari (2008) a educadora “defende que
o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que
as crianças exploram e decodificam o mundo
ao seu redor” Salientando a importância de
se apresentar uma sala de aula com estrutura
diferenciada, onde o educador tem a finalidade
de mediador do trabalho pedagógico, não possuindo a postura de ser o centro da realização
das atividades, valorizando de maneira efetiva
a autonomia da criança. Assim, mostra-se dois
objetivos principais dos materiais:

Diferentemente, o método TEACCH criado
por Eric Schopler (1966), abordava estratégias educativas que, permitiam aos familiares
dos autistas executar atividades educacionais
quando não houvesse amparo institucional
para os mesmos. As qualidades deste método
consistem na assimilação dos processos operacionais individualizado, exatidão na inclusão,
objetivos de breve período, frequentes observações e avaliações e material apropriado. O método TEACCH, diferente dos demais exige uma
constante supervisão e administração dos pais
e profissionais da educação envolvidos no seu
desenvolvimento, já que o mesmo deve ser alterado a cada nova obtenção de comportamento. Sabendo que a comunicação oral do autista
é ausente, neste método ela é substituída por
pictogramas, os quais são representações de
Por um lado, favorece o desenvolvimento objetos e conceitos de forma simplificada, mas
interno da criança: especificamente, a prepa- que não perdem o seu significado.
ração que deve preceder a estruturação de
cada função do ego. Por outro lado, ele ajuda
Petters (1998) nos relata que a estratégia do
a criança a adquirir novas perspectivas na sua programa é de difícil utilização, já que não exisexploração do mundo objetivo. A criança toma te nenhum livro que se possa utilizar como emconsciência de certas qualidades dos objetos, basamento teórico. O autor ainda acrescenta
suas inter-relações, a existência dos princípios que, ao momento em que colocamos em práde diferenciação entre as categorias, sequên- tica o método TEACCH, estamos efetivamente
cias organizacionais, e técnicas especiais para dando continuidade em instituições especialio manuseio dos objetos. Ele desafia a inteli- zadas em autismo, sem caráter classificatório.
gência da criança, a qual mostra-se primeiro in- Petters (1998) ainda vem nos ressaltar que,
trigada, e depois, completamente absorvida. A uma classe especial direcionada exclusivamencada descoberta, acende-se na criança a cen- te para alunos autistas pode contribuir para um
telha do “insight” que a leva a repetir intermi- melhor desenvolvimento educacional, pois ennavelmente o exercício que o havia provocado, tende-se que o aluno desenvolve melhor o seu
a mesmo depois de dominar completamente aprendizado diante de uma proposta educacioeste conhecimento, ela continua a aplicá-lo no nal adaptada a sua deficiência.
manuseio de todo tipo de objetos. O material
não transmite à criança conhecimentos pronPara que crianças portadoras do autismo
tos. Em lugar disso, ele torna possível que as possam ter uma frequência válida nas escolas
reorganizem seu conhecimento de acordo com regulares, as suas limitações devem ser entennovos princípios, o que aumenta sua capaci- didas e atendidas visando compreender o seu
dade de aprender. Pelo fato do material ser- potencial, assim de acordo Nilsson (2003, p.
vir a este propósito, Montessori referia-se a ele 7), “definições atuais de inteligência tem três
como “abstrações materializadas”, (MONTES- componentes igualmente enfatizados: inteliSORI JR., s/a, p. 30-40. )
gência acadêmica, inteligência prática e inteligência social”. Mesmo sabendo que alunos
com deficiências intelectuais não conseguem
acompanhar o desenvolvimento intelectual de
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crianças normais, é imprescindível que o contato entre ambos aconteça, para que haja uma
breve e indissociável cedência de comportamentos distintos, neste sentido o autor Nilsson
(2003) vem nos afirmar:

mentos.Promover autonomia ao aluno autista o
concede uma vasta experiência de linguagem
e independência, pois, consiste em incentivá-lo
a executar ações simples do cotidiano, a qual
pode se estender em qualquer situação da vida
do mesmo, para que então se possa superar
Para as pessoas com autismo, a compreen- as dificuldades e aconteça uma considerável
são social e a interação social precisam ser conquista de habilidades simples da vida diária
ensinadas. Isso é feito com maior sucesso (NILSSON, 2003).
através do uso de sua boa habilidade visual.
Ao invés de lhes dizer como se comportar, poPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
de-se escrever uma descrição/explicação de
uma situação social, de modo que elas tenham
• Tipo de Pesquisa utilizada neste artigo teve
a possibilidade de entendê-la e tirar algumas
como base a pesquisa bibliográfica e quanconclusões por si mesmas (NILSSON, 2003,
titativa, de abordagem exploratória e descrip.91).
tiva, com caráter de pesquisa informativa.
Contudo, mesmo diante dos obstáculos encontrados para o bom desenvolvimento educacional do aluno autista, é indispensável que o
educador possua uma postura que possibilite
a estruturação de habilidades cognitivas adjacentes, logo é o mesmo o promotor do bom
desenvolvimento do aluno no âmbito escolar.
Indispensavelmente o profissional da educação precisa focar no melhor desenvolvimento
da aprendizagem do aluno, neste sentido, a utilização de atividades lúdicas pode ser um meio
subjetivo de englobar a imaginação e assim
adentrar pouco a pouco nos sistemas sociais
(NILSSON, 2003).
É importante que haja uma codificação simbólica da linguagem, para que assim possa
acontecer a comunicação entre aluno e educador. As execuções das atividades com o aluno
autista não devem ser de longa duração, sendo
aplicadas em breves estágios e com intervalos
constantes, para que não se perca o foco e a
concentração do aluno (NILSSON, 2003).

• Esta pesquisa que como aportes os trabalhos de NILSSON, I (2003); PETERS,
T (1998) TUSTIN, F (1975) os quais
abordam de maneira exploratória as temáticas ou argumentações sobre o assunto exposto e discutido neste artigo.
• Neste trabalho de pesquisa foram elencados artigos, trabalhos de pesquisa
científicos, documentários, publicação do
sistema único de saúde - SUS e outros
os quais abordam e contribuem para um
maior entendimento do conteúdo exposto
neste artigo que caracteriza o autismo e
suas especificidades na escola regular.

A utilização de materiais pedagógicos que explorem significativamente a coordenação motora fina e o raciocínio, são métodos abrangentes de ensino. Atividades que utilizam o corpo
de maneira coordenada, explorando todos os
membros possibilitam o estímulo da coordenação motora global, do equilíbrio e dos movi859

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, percebe-se que o processo de inclusão é indispensável na realidade socioeducativa, pois é vital para o bom desenvolvimento do portador que haja um suporte especializado, o qual permita ao mesmo o desenvolvimento educativo de qualidade, extinguindo ações de
caráter discriminatório por parte da sociedade.
No entanto é importante ressaltar que, mesmo havendo leis que assegurem todos os seus
direitos do portador de necessidades especiais, é impetuoso dizer que a falta de profissionais
habilitados na área da educação especial torna inviabilizado a concretização de uma educação
inclusiva efetiva e de qualidade.
Para isso, o oferecimento de cursos de aperfeiçoamento e conhecimento de métodos educacionais especializados, que favoreçam para uma abordagem de qualidade em sala de aula
e viabilizem práticas educativas específicas, tornando o ambiente escolar receptivo para uma
inclusão do aluno com necessidades especiais, tendo em vista que a inclusão parte de um todo,
o qual toda a instituição necessita de preparo e reestruturação para melhor acolher ao aluno.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A música na educação infantil não deve ser considerada apenas como um meio para
entreter as crianças, pois, são vários os procedimentos e atividades que podem ser desenvolvidos de forma pedagógica sem perder a ludicidade e o prazer que ela oferece. A utilização da
música nesta fase inicial da educação, é responsável por desenvolver a habilidade motora e o
controle dos seus músculos, levando-a a se mover com desenvoltura. Este trabalho tem como
objetivo promover a reflexão sobre a musicalização na educação infantil, bem como, sua importância no desenvolvimento das crianças da faixa etária atendida nesta etapa escolar. A
metodologia utilizada é a bibliográfica referenciada por autores que já escreveram sobre este
tema e pesquisa em sites especializados em artigos acadêmicos, como Google acadêmico e
Scielo. Portanto, espera-se que este breve estudo possa contribuir com os professores na
escolha de atividades que propiciem o desenvolvimento dos pequenos e o gosto pela música
desde a educação infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento, Musicalização.
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INTRODUÇÃO

D

esde muito tempo, a música faz parte do cotidiano na educação infantil das crianças
por meio das atividades desenvolvidas diariamente, dando suporte à aprendizagem,
pois além da ludicidade e o prazer que oferece, faz com que as crianças se manifestem
por meio de canções, cantigas, danças, teatros etc., propiciando um ambiente alegre e festivo.
Sendo uma atividade fundamental no processo de desenvolvimento da criança, a música pode
colaborar no seu desenvolvimento cognitivo e, por isso, deve ser reconhecida no espaço escolar
a fim de fortalecer a imaginação, a linguagem, a atenção, a memória e outras habilidades, além
de colaborar de forma competente no processo de ensino-aprendizagem.
A música pode proporcionar no imaginário da criança a passagem para um mundo desconhecido, sabe-se que, é da própria natureza da música nos encantamos com grandes fantasias e
imaginações, ou seja, tudo isso pode ocorrer com o simples fato de ouvi-la.
O professor é responsável por selecionar a variedade musical a ser apresentada para as crianças de acordo com a meta a ser atingida, devendo ser criterioso na escolha, observando a faixa
etária atendida da educação infantil.
Este trabalho tem como objetivo promover a reflexão sobre a musicalização na educação
infantil, bem como, sua importância no desenvolvimento das crianças da faixa etária atendida
nesta etapa escolar. O presente estudo iniciará com o tema: Os elementos da música: o som
e o silêncio, bem como abordará sobre a expressão humana por meio da música e, por fim, o
trabalho musical no ambiente escolar.
Dessa forma, espera-se que a pesquisa possa contribuir com os profissionais de educação
infantil no desenvolvimento de atividades cada vez mais ricas e prazerosas para as crianças,
estimulando a criatividade na organização de espaços e ambientes de exploração de todas as
formas de som.
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OS ELEMENTOS DA MÚSICA: O SOM E
O SILÊNCIO
Para Mársico (1982), ressaltamos a importância de todos os sentidos humanos, pois são
essenciais para perceber e desbravar o mundo,
porém, o que muitas pessoas não conhecem é
o motivo que faz da audição um dos mais significativos para o estudo mais categórico e rico
de vivências e explorações.

O som é constituído de prática e movimento
vibratório, desta forma, mecanicamente, a ação
e o movimento corporal estão unidos no trabalho musical, no gesto do balanceio, o desejo de pular com relação aos diversos sons, e
essa relação de música e movimento que produz essas emoções são olhadas na maior parte das vezes, nas manifestações das crianças
que são alegres e relatam isso sem receio ou
vergonha: “A realização musical implica tanto
em gesto como em movimento os diferentes
sons que percebe. Os movimentos de flexão,
balanceio, torção, estiramento etc., estabelecem relações diretas com os diferentes gestos
sonoros” (BRASIL, 1998, p.61).

Através do ouvir se consegue no tempo e
espaço distinguir sons, posicionar-se no local
entre várias outras circunstâncias, desde nossa
existência. “Contrariamente ao que muitos pensam, a audição permite explorar e conhecer
É sempre intrigante, reparar a natureza, tudo
o mundo circundante de modo mais profundo
que está ao seu redor, a diversidade dos sons
e rico do que os outros sentidos” (MÁRSICO,
existente no universo as suas características
1982, p.42).
catalogada como: altura, duração, intensidade,
timbre e a densidade, as alterações que o som
A técnica de iniciação musical tem como piproporciona: sons graves, agudos, curto ou
lar captar o som e o silêncio. Considerar, sentir
longo, forte e fraco, sons particulares que cada
práticas e ações com vibrações sonoras são
instrumento ou específica da voz que uma pesatitudes de primeira conexão com o mundo, no
soa possui, convertendo-se algo singular e parescutar de sons locais como o vento sopranticularizado, conjunto de sons do menor para o
do, o canto dos pássaros e toda a maneira de
maior, tudo oportunizado por repetição, vibraouvir o mundo que vai se expandindo e se difeções de diversos tempos e forças.
renciando, como sons do telefone e o apito da
panela de pressão.
Para Brito (2003, p.9), o “Universo vibra em
diferentes frequências, amplitudes, durações,
Como parcela dessa concepção, o silêncio
timbres e densidades, que o ser humano percerepresenta a inexistência de som, em poucas
be e identifica, conferindo-lhes sentidos e sigocorrências pode existir sons, ações ou vibranificados”. Conforme afirma Maffioletti (2001),
ções tão ineficaz, que nossos ouvidos não são
o silêncio é um ingrediente complementar ao
capacitados a distinguir, mas já se tornam pesom, muito necessário para a ordenação musiças desse contexto definido como ausência de
cal das crianças:
som:
Perceber gestos e movimentos sob a forma
de vibrações sonoras é parte de nossa integração com o mundo em que vivemos: ouvimos
o barulho do mar, o vento soprando, as folhas
balançando do coqueiro [...]. [...] Entendemos
por silêncio a ausência do som, mas, na verdade a ele correspondem os sons que já não podemos ouvir, ou seja, as vibrações que o nosso ouvido não percebe como uma onda, seja
porque têm um movimento muito lento, seja
porque são muito rápidas (BRITO, 2003, p.17).

As crianças também precisam de silêncio
para povoá-lo com seus próprios sons. Além
dos sons da natureza, existe um enorme repertório de sons apreendidos através da televisão,
que estão incorporados nas ações e nos brinquedos infantis. (MAFFIOLETTI apud CRAYDY,
2001, p.127).
Ainda pequenas, as crianças passam a compreender e a decifrar até sons que evidenciem
demonstrações de raiva, alívio, dor, ao escutarem “ai”, “há” e “hum”. À medida que vão
865
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se desenvolvendo, já começam a brincar com
pequenos equipamentos musicais, pesquisando os sons, a mobilidade e outros brinquedos,
como carrinhos de sirene e joguinhos. No brincar vinculam o som do carrinho e reproduzem
o barulho com a boca, distinguindo para cada
brinquedo e brincadeira. É no início da fala,
que se verifica que a criança não utiliza somente o choro e o grito para solicitar as coisas, e
que possuem as mudanças de exteriorização,
como a assimilação do tom da quando está
brincando, se está séria, mentindo, chorando,
evidenciando seus novos sons e sentidos:

A busca em encorajar definindo tipo de música para poucas pessoas é habitual, tanto criança como adulto, sempre vão ter renovações
de opções em todos os conceitos, e a música
segundo o tempo, sempre aparece atualidades
em sua coletânea de variedades de estilos. O
escutar constantemente suscita a avaliação do
gênero, devendo ser por músicas de boa qualidade, igualmente podendo ser de má qualidade, como muitos presentes na atualidade:

A frequência com que somos levados a ouvir
e a apreciar músicas de boa qualidade é responsável direta pelo desenvolvimento do gosto
As crianças aprendem a utilizar os recursos musical e o despertar da vocação natural do
expressivos de sua cultura. Falam alto quando ser criador, o que pode acontecer no homem
querem chamar atenção, falam baixo para con- em qualquer idade (BUENO, 2012, p.66).
tar um segredo e usam adequadamente o tom
de voz para mostrar seriedade ou brincadeira.
Elas logo aprendem o significado de “psssiu”
Para o autor (2012), a importância musi...e “hum”!!! Também reconhecem quando o cal para a criança é uma coisa que neces“aí”, é uma reclamação ou uma expressão de sita ser ponderada e organizada, hoje em dia
alívio. As crianças são muito receptivas a esses tem vários tipos e gêneros musicais e muitos
sons, decifrando e criando significados (MAF- das obras integralmente adulta, mas estão liFIOLETTI apud CRAYDY, 2001, p. 127).
vremente sugestionando as crianças, que ao
ouvir se manifestam inteiramente da forma que
A inconstância entre o som e o silêncio e ou- enxergam no dia a dia como os outros atuam e
tros componentes da música é o que explica se movimentam.
as diversas variedades e gêneros de estilos
musicais, que produzem essas alternâncias de
Na técnica de pesquisas e de estudo de gêmanifestações humanas.
neros musicais, a criança contempla o que lhe
é mostrado inicialmente pelo lugar em que vive
e, na convivência com pessoas próximas, adA EXPRESSÃO HUMANA POR MEIO
mirando na maioria das vezes diversos estilos
DA MÚSICA
musicais. Mas, ao nascer a conexão com o
Assim, desde a infância, o meio social, prin- mundo que lhe possibilita uma grande divercipia a conversação e demonstração segundo sidade de estilos musicais, passa a se tornar
o gosto musical de cada sujeito, que deve ser parte de sua personalidade, partilhando espeinspirado pela cultura familiar, desfrutando do cífico estilo em tudo, inicia o tempo de incerteque está mais perto e que foi lhe mostrado e zas e problemas de se manifestar e relacionar
incentivado primeiramente, ou também depois, no meio social, isso normalmente ocorre na
quando passa a compreender outras culturas fase da adolescência, quando entra a situação
e seus diversos estilos musicais: “Como uma de tribos que são constituídas por sujeitos que
das formas de representação simbólica do estimam somente um estilo e esperam ser dísmundo, a música, em sua diversidade e rique- pares, até provocando divisões sociais e conza, permite-nos conhecer melhor a nós mes- flitos:
mos e ao outro próximo ou distante” (BRITO,
2003, p.28).

As muitas músicas da música – o samba ou
o maracatu brasileiros, o blues e o jazz norte-americanos, a valsa, o rap, a sinfonia clássica
europeia, o canto gregoriano medieval, o canto
866
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dos monges budistas, a música da cultura infantil, entre muitas outras possibilidades – são
expressões sonoras que refletem a consciência, o modo de pensar e sentir de indivíduos,
comunidades, culturas religiões em seu processo sócio histórico (BRITO, 2003, p.28).

como o ritmo, através das pulsações do coração de sua mãe”. A relevância da linguagem
musical em diversos tópicos da vida de um indivíduo, tanto no início da vida, até sua morte,
é vigorosamente marcada e analisada em várias situações. “[...] os momentos de troca e
comunicação sonoro-musicais favorecem o deTodos os sons possuem seu conceito e as- senvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a
sociado um som com o outro, gera variedade criação de vínculos fortes tanto com os adultos
em estilos e gêneros de música. Cada povo quanto com a música” (BRITTO, 2003, p.35).
produz sua identidade, seu jeito e opções de
estilos musicais, criando sua própria cultura no
Observa-se que tanto a variedade de gênemeio social:
ros e tipos que existem dentro da música na
modernidade, no ouvir uma tendência musical
No contato com a música, a criança precisa de caráter cultural desigual pode sugestionar
aprender que um som pode se combinar com distinções nos conceitos intelectivos e estétioutro som, mas, principalmente, que é possí- cos do ser humano como não se exprimir e se
vel imprimir significado aos sons. É isso que vestir. Evidenciando toda essa conjuntura sofará dela um ser humano capaz de compreen- cial de manifestação humana, a música é funder os sons de sua cultura e de fazer entender damental no meio social, uma linguagem muito
pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas intensa que se explica por si só no ensino em
trocas sociais (MAFFIOLETTI apud CRAYDY, um contexto global e é indispensável ter início
2001, p.130).
na educação infantil, quando se apresenta no
começo da pesquisa e aprendizagem, para foA criança ao compreender o que é cultura e calizar e ter um ótimo desfecho em um ser huentendendo que os sons de sua cultura con- mano, que produza, análise e medite em todos
seguem ser iguais, semelhantes ou absoluta- os conceitos:
mente desiguais aos das outras pessoas, irá
considerar o olhar do outro, mas, a distinção,
A integração entre os aspectos sensíveis,
que cada um tem, seu ponto de vista e prefe- afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a
rência, são parte das trocas sociais da vida. A promoção de interação e comunicação social,
conexão com o mundo sonoro se inicia desde conferem caráter significativo à linguagem mua geração do bebê no útero da mãe, é muito sical. É uma das formas importantes de exprescurioso destacar que os primeiros meios sono- são humana, o que por si só justifica sua preros são a circulação do sangue e os específi- sença no contexto da educação de um modo
cos movimentos dos órgãos da mãe:
geral, e na educação infantil, particularmente
(BRASIL, 1998, p.45).
O envolvimento das crianças com o universo sonoro começa ainda antes do nascimenDe acordo com Silva (apud JORDÃO, 2012,
to, pois na fase intrauterina os bebês já con- p.146): “Cientistas acreditam que a música
vivem com um ambiente de sons provocados possibilita o cérebro para formas superiores de
pelo corpo da mãe, como o sangue que flui raciocínio”. “Aliado a isso, as novas gerações
nas veias, a respiração e a movimentação dos poderão transformar nossa sociedade com
intestinos. A voz materna também constitui ma- mais criatividade, equilíbrio, alegria e cultura.”
terial sonoro especial e referência afetiva para De acordo com Teca Brito (2003):
eles (BRITTO, 2003, p.35).
A música é uma linguagem universal. Tudo
Segundo Jeandot (1990, p.18) diz que, “Na o que o ouvido percebe sob a forma de moverdade, antes mesmo de nascer, ainda no vimentos vibratórios. Os sons que nos cerútero materno, a criança já toma contato com cam são expressões da vida, da energia, do
um dos elementos fundamentais da música, universo em movimento e indicam situações,
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ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os trabalho, e não apenas o produto final (TECA
animais, os seres humanos traduzem sua pre- BRITO, 2003, p.53).
sença, integrando-se ao todo orgânico e vivo
deste planeta (TECA BRITO, 2003, p.17).
A instrução musical assiste todo o desenvolvimento de constituição do ser humano, e estuA música é um componente constante na cul- dos científicos atestam que crianças, jovens e
tura humana. Sendo fundamental no desenvol- adultos que estudam algum instrumento musivimento da criança para que ela, ao se tornar cal produzem melhor performance na aprendiadulta, alcance a competência de refletir por zagem escolar.
conta própria e opere de modo crítico e livre, a
música e a dança são essenciais na constituiA cultura é a razão que sustenta e reconheção do corpo, da alma e do caráter das crian- ce um povo, e estudando sobre nossa cultura,
ças e dos adolescentes.
estamos realizando nosso país. A música é um
acontecimento global e não há cultura sem múAssim, a música ganha ainda mais relevância sica, por isso seu papel é tão relevante quanto
por atrair não só as crianças, mas também os perceber e conservar nossas tradições musiadolescentes e os adultos. Isso equivale tanto cais, é também conhecer a criação musical de
para as dinâmicas escolares quanto para todas outros povos e culturas e, de maneira, investias demais práticas elaboradas para e com as gar, gerar e aumentar os caminhos e os meios
crianças. Além de colaborar para que as várias para o fazer musical. Como uma das maneiras
informações sejam mais facilmente absorvidos de ilustração simbólica do universo, a música,
por eles, a música faz com que ampliem sua em sua variedade e riqueza, outorga-nos comimaginação, sua imaterialidade e experimente preender melhor a nós mesmos e ao outro,
sua liberdade, levando-os, no futuro, a se tornar próximo ou distante. Mais do que uma matéria,
seres independentes e aptos a operar com se- a educação musical, é uma sentença de vida.
riedade seu papel de cidadão. Segundo Teca
Brito (2003), a colaboração da música no deA música surge, de maneira abrangente na
senvolvimento geral do aluno se dá por meio parcela que trabalha a educação em artes. Nas
de experiências e ponderações guiadas, onde considerações cometidas, ficou claro a mínitodos possuem o direito de usufruir, mesmo ma ou até nenhuma qualificação singular das
não possuindo vocação musical, pois o agir, o orientadoras, já que apresentavam de modo
desenvolver se incumbem pelo progresso das mecânico canções sobre o lanche, religiosas e
habilidades do sujeito:
ainda sobre profissões, não que isso se torne
inadequado ou completamente sem valor, mas
Aceitando a proposição de que a música é importante contextualizar a dinâmica sugerideve promover o ser humano acima de tudo, da. Na visão de Souza (2000):
devemos ter claro que o trabalho nessa área
deve incluir todos os alunos, Longe da concepAo incluir objetivos, justificativas, experiênção europeia do século passado, que selecio- cias e condições de ensino-aprendizagem renava os “talentos naturais”, é preciso lembrar sultantes de uma reflexão profunda, num diáloque a música é linguagem cujo conhecimento go permanente com a realidade sociocultural,
se constrói com bases em vivências e refle- os relatos apontam elementos importantes rexões orientadas. Desse modo, todos devem ter lacionados às práticas pedagógicas de sala de
direito de cantar, ainda que desafinado! Todos aula, como, por exemplo, a sua transformação
devem poder tocar um instrumento, ainda que numa ação pedagógica significativa (SOUZA,
não tenham, naturalmente, um senso rítmico 2000, p.164).
fluente e equilibrado, pois as competências
musicais desenvolvem-se com a prática reguO que necessita ser explicado, nesses calar e orientada, em contextos de respeito, valo- sos, não é a música ou o que se canta, mas
rização e estímulo a cada aluno, por meio de a maneira de reproduzir as canções de modo
propostas que consideram todo o processo de mecânico não demonstrando seus conceitos
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aos estudantes, ou pior, obrigando-os a apenas cantar, arrebatando deles a chance de se
manifestar e de envolver-se na metodologia
efetivamente, não só replicando o que é solicitado.
Ensinar música, tem vínculo com a compreensão e sensibilidade do docente em constatar
como esta pode auxiliar em sua aula, considerando o que as crianças desejam trabalhar
relativo ao que o educador idealizou. Ele pode
sugerir exercícios e coordená-los, mas é necessário que as crianças atuem também, selecionando músicas ou dinâmicas musicais.
A música tem como objetivo promover e auxiliar no progresso dos estudantes, sem beneficiar somente alguns alunos, percebendo não
como um exercício mecânico e pouco profícuo
que se apraz com o declamar de algumas cantigas e em momentos singulares no cotidiano
escolar, mas inclui uma dinâmica preparada e
contextualizada, como presume o RCNEI, além
de beneficiar-se das várias possibilidades que
a música tem em seu ensino, como esclarece
Loureiro (2003):

O TRABALHO MUSICAL NO AMBIENTE
ESCOLAR
No âmbito escolar, a música está sendo
estudada como alguma coisa finalizada, que
precisa ser produzida e conservada, tanto em
experiências de eventos festivos, para cantar
impecavelmente, o que resulta em algo desagradável e irritante para elas. Nesse cenário da
educação infantil, a música é vigorosamente
utilizada nas questões de costumes, ações e
condutas.
O cerne é a transformação de uma atividade
de propagação, para um trabalho que se produz, de uma forma prazerosa, provocando a
curiosidade das crianças, na cooperação, idealização, análise e apreciação, sugerindo que
elas produzam músicas e sintam desejo de
expor algo que foi desenvolvido por eles mesmos, “[...] a música é tratada como se fosse
um produto pronto, que se aprenda a reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento
se constrói ” (BRASIL, 1998, p.57).

Significativo ressaltar que a música não tem
só uma utilidade, ela envolve diversas regiões,
devendo ser utilizada também como meio atenuador para elaborar costumes e condutas, gerando atividades relevantes na construção do
ser humano, ao instruir quanto a ter higiene e
respeito ao próximo. Por isso, ressalta que não
se pode conservar o mesmo hábito de reprodução como encontra-se sendo realizado por
Para ser importante e alcançar seus objetianos:
vos, a música precisa ser trabalhada de diversas maneiras. Na educação infantil, devemos
Pode-se incorporar a educação musical
procurar um trabalho que possibilite o aluno a
vivenciar emoções e sentimentos como: a tris- como parte integrante da formação do indivíteza, a alegria, e que ele venha a exteriorizar duo desde a infância, atendendo a vários proesses sentimentos por meio da utilização dos pósitos, como a formação de hábitos atitudes
instrumentos musicais que lhes serão coloca- e comportamentos: ao lavar as mãos antes
dos ao dispor do educador.
do lanche, ao agradecer a “papai do céu” por
mais um dia de estudo, ao escovar os dentes,
na memorização de conteúdo, de números, de
letras e etc.” (BUENO, 2012, p.55).
Atenção especial deveria ser dispensada ao
ensino da música no nível da educação básica,
principalmente na educação infantil e no ensino fundamental, pois é nessa etapa que o indivíduo estabelece e pode ser assegurada sua
relação com o conhecimento, operando-o no
nível cognitivo, de sensibilidade e de formação
da personalidade (LOUREIRO, 2003, p.141).
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A música é um meio de comunicação rico
em todos os elementos, que gera independência na vida do ser humano, na autonomia de
exteriorização, comunicação, socialização, na
elaboração de algo novo, se transformando em
um mecanismo forte na área educativa, na técnica de progresso desde a sua essência, que
é a infância, na sua primeira fase de educação
e social: a Pré-Escola.
É importante respeitar o jeito de ser de cada
indivíduo, ressaltando que para se trabalhar a
música na Educação Infantil, é preciso atualizar
e procurar o melhor, especialmente ter muita
criatividade para diferenciar e não promover rotinas, não faltam diversas ações, pois o conjunto de brincadeiras é muito vasto:
Há várias formas de se trabalhar a música
na escola, por exemplo, de forma lúdica e coletiva, utilizando jogos, brincadeiras de roda e
confecção de instrumentos. A imaginação é
uma grande aliada nesse quesito, lembrando
que a musicalidade está dentro de cada pessoa (BUENO, 2011, p. 231).

nas, em creches e pré-escolas. Atuando como
agentes de socialização e de mediação de conhecimentos elaborados, buscam nas leituras
que as crianças que têm de si mesmas e de
mundo referências para novas aprendizagens
(FLEIG, 2003, p.46).
Dessa forma, a existência da linguagem musical nas escolas de educação infantil, deve representar a possibilidade de que sejam criados
saberes musicais. E que esses, em sincronias
com as outras áreas de culturas mencionadas
nas metodologias educativas dos professores
de criança menores de sete anos, devam colaborar de forma relevante para o progresso dos
alunos. Sendo assim, uma proposição de educação musical na infância deve compreender
que a concepção da linguagem musical acontece:

[...] pela exploração, pela pesquisa e criação,
pela integração de subjetivo e objetivo, de sujeito e objeto, pela elaboração de hipóteses e
comparação de possibilidades, pela ampliação
de recursos, respeitando as experiências prévias, a maturidade, a cultura do aluno, seus inAssim, educação infantil ocupa-se com con- teresses e motivação interna e externa (BRITO,
cepções de que as crianças adquiram pos- 2003, p.52).
sibilidades de desenvolvimento e progresso
pessoais que não seriam viáveis sem a escola
É importante que os educadores consigam
(FLEIG, 2003). Portanto, a música, sendo uma entender como as crianças dessa idade se codas linguagens presentes nas condutas que nectam com o fazer musical, meditando sobre
guiam as atividades educativas nesta etapa, as crenças que suportam condutas norteadas
precisa estar conectada com o ajuste educa- pelo senso comum. É necessário que as instivo declarado. Pretender educação musical truções sobre educação musical estejam ao
na educação infantil, é também criar métodos alcance dos docentes dessa área, seja na quapara que, através do fazer musical, as crianças lificação inicial como na formação contínua:
consigam progredir por meio da posse de uma
maneira distinta de analisar e de se conversar
[...] acreditamos que um trabalho de qualidacom o universo em que vivem:
de na Educação musical infantil só pode ser
realizado por profissionais teórica e metodoloAs instituições de educação infantil caracteri- gicamente preparados para que possam recozam-se em espaços dinamizadores das vivên- nhecer em diferentes situações as necessidacias das crianças com outras crianças e adul- des do desenvolvimento infantil (FIGUEIREDO;
tos, diferenciados do convívio familiar. Essa PEDROSA, 2002, p.49).
diferenciação está relacionada intencionalidade dos profissionais que desenvolvem suas
práticas pedagógicas junto às crianças peque870
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Compreendendo a música como amparo para
obtenção de culturas gerais, a atividade musical
vai estar sempre a cargo de algo que não ela própria. A conexão presente é sempre de contribuição a outra área de estudo. Sob esse ponto de vista, as crianças não produzem música porque esse
produzir tem ligação com o seu progresso sócio
cognitivo e, sim, porque ela auxilia no desempenho de outra área de inteligência. É um vínculo
de coadjuvância no método educativo. Portanto,
a música se encontra constantemente vinculada a
outras funcionalidades.
Observa-se, que as crianças pequenas se divertem com a música, fixam rápido, fazem novas
letras e ritmos, inserindo outras partes as que já
existiam. Elas modificam as músicas que cantam.
Além do mais, muitas das diversões que compreendem o cantar têm no corpo sugestões de harmonização rítmicas e coreográficas:

tos de acordo com as palavras da canção, também auxiliando no sistema de alfabetização:
Ao receber os estímulos musicais, através das
músicas infantis como “Roda-roda”, “O sapo não
lava o pé” e outras, em que as sílabas são rimadas
e repetitivas, a criança passa a entender o significado das palavras através dos gestos que fazem
ao cantar; Portanto, a criança se alfabetiza mais rápido, além de melhorar seu vocabulário (BUENO,
2012, p.54).
A educação infantil é o período mais favorável
para aguçar o senso rítmico e a audição, ativando a emotividade da criança e a relação no canto
em grupo, sabendo pesquisar algo, a distinguir
coisas e ter o conceito de organização do tempo,
por meio da música, a relevância desse incentivo
desde cedo, é benéfico ao momento de educação
e aprendizagem que é parte deste tempo no sistema do progresso humano.

A música, é uma grande ferramenta muito importante para a assimilação dos diversos conteNas cantigas de roda desenvolve-se várias diverúdos na rotina dos alunos, pois transporta para o sões como cirandas com diferentes movimentos.
universo deles, de forma lúdica, os conceitos cien- Essas diversões já se constituem parte de uma
tíficos de diversas matérias (BUENO, 2012, p.40). cultura convencional da infância, que acompanha
gerações, em séculos e séculos, e mesmo pasPara fazer a interação da criança na atividade sando por várias mudanças segundo o tempo e
musical, é importante que o educador seja alegre modernidade da humanidade, sobrevive o mesmo
e transmita euforia e felicidade ainda que não sai- fascínio e alegria das crianças:
ba cantar, pois, a criança não perceberá, e sim, a
situação que lhe apresenta, estimulando sua curioA Cultura Tradicional da Infância é todo o unisidade e participação.
verso de brinquedo e brincadeiras que vêm se
perpetuando ao longo de séculos, passando de
A criança que desenvolve as atividades musicais uma geração a outra, proporcionando convívio e
aperfeiçoar suas aptidões para assimilar outras interação entre as crianças. É ao mesmo tempo
matérias, consegue se inserir em grupos e adqui- tradicional, popular e contemporânea, pois sofre
re mais facilidades para soluções de problemas transformações se adequando a cada novo temdiferentes. Conforme Bueno (2011):
po, sem perder a essência. Incrivelmente ampla,
abrange acalantos, brincos, histórias, adivinhas,
A participação em atividades musicais aumenta trava-línguas, quadrinhas, fórmulas de escolha, roa habilidade da criança para aprender Matemática das, amarelinhas, jogos, pegadores, brincadeiras
básica e Leitura. Também desenvolve habilidades com bola, corda, elástico, mão, pedra e o objeto
cruciais para ter uma vida bem-sucedida, como brinquedo (SILVA apud JORDÃO, 2012, p.146).
por exemplo, a autodisciplina, trabalho em grupo e
habilidades para a resolução de problemas (BUEÉ dessa concepção que se origina a necessidaNO, 2011, p.189).
de de que a educação infantil venha a ser um ambiente educativo que viabilize o aperfeiçoamento
As rimas e repetições das canções infantis, tem dessas maneiras de estar na veracidade através
o propósito de simplificar o entendimento e o con- da relação com o maior número provável de linceito das palavras que, ao cantar, produzem ges- guagens e formas de manifestações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desse estudo propiciou conhecer um pouco mais sobre a musicalização na educação infantil, trazendo a importância dela no desenvolvimento das crianças desta faixa etária e
como, por meio da música, é inserida nas diversas aprendizagens.
Uma abordagem interessante mencionada no texto foi que: considerar, sentir práticas e ações
com vibrações sonoras, são atitude de primeira conexão com o mundo, no escutar de sons locais como o vento soprando, o canto dos pássaros e toda a maneira de ouvir o mundo que vai
se expandindo e se diferenciando, como sons do telefone e o apito da panela de pressão.
Um outro aspecto relevante, foi a importância do refletir e organizar a seleção das músicas
a serem utilizadas em sala de aula devido a diversidade de gêneros musicais que circulam na
sociedade contemporânea, pois, nesta faixa etária a criança tem facilidade em ouvir e manifestar
o que acontece ao seu redor.
E no último tópico desenvolvido, abordou-se sobre a facilidade que as crianças têm na educação infantil para aguçar o senso rítmico e a audição. A educação infantil é o período mais favorável para estimular, por meio da música, o senso rítmico e a audição, sendo assim, a relevância
desse incentivo desde cedo, é benéfico ao momento de educação e aprendizagem que é parte
deste tempo no sistema do progresso humano.
A pesquisa trouxe como objetivo a importância da musicalização na educação infantil, desta
forma, espera-se que a mesma, possa auxiliar a esclarecer algumas particularidades sobre a
utilização da música como mais um instrumento pedagógico empregado de maneira lúdica em
todos os espaços da escola.
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FRAGMENTOS SOBRE O PENSAMENTO
REFLEXIVO E SOBRE A EDUCAÇÃO
LIBERTADORA DE PAULO FREIRE

RESUMO: Este artigo traz assuntos e debates importantes, retirados das obras de Paulo Freire, onde o saber educacional, sempre ligado ao saber humano (e por isso mesmo) não pode
nunca estar separado do pensamento e da ação/reflexão sobre a realidade.  Alguns aspectos
e discussões relevantes são retirados de várias obras do educador, tais como: a educação
humanista, a educação como prática da liberdade, a educação e a esperança, a educação e o
diálogo e a educação enquanto possibilidade de mudança. Foram pesquisados e estudados
fragmentos de obras muito respeitadas na área da educação, como: A Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa; A Pedagogia da Indignação: Cartas Pedagógicas
e outros Escritos; e Que Fazer: Teoria e Prática em Educação Popular, entre outras.

Palavras-chave: Paulo Freire;  Saber Educacional; Ação; Reflexão.
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INTRODUÇÃO

O

saber não é algo puramente estático e a consciência não é uma espécie de vazio, que
ocupa um “espaço” no homem. Logo, a educação não pode ser considerada apenas
como uma “transferência” de conhecimentos. Paulo Freire (1997, p. 20) afirma, como
um sábio, que o saber é processo e a consciência é intencionalidade dirigida para o mundo.
O saber humano, segundo este educador, implica em uma unidade permanente entre a ação e
a reflexão sobre a realidade. Enquanto presenças no mundo, os homens são “corpos conscientes” que transformam este mundo pelo pensamento e pela ação, o que faz com que lhes seja
possível conhecer este mundo ao nível reflexivo. Mas precisamente, por esta razão, diz Freire:
Podemos agarrar a nossa própria presença no mundo, que implica sempre unidade da ação
e da reflexão, como objeto da nossa análise crítica. Desta maneira, podemos conhecer aquilo que conhecemos colocando-nos por trás das nossas experiências passadas e precedentes. Quanto mais formos capazes de descobrir porque somos aquilo que somos, tanto mais
nos será possível compreender porque é que a realidade é o que é (FREIRE, 1997, p. 21).
Ação-reflexão, eis o que devemos fazer, pondera Paulo Freire (1997, p.21). Para ele, devemos ter
como objeto de nossa reflexão as nossas próprias experiências ou as de outros sujeitos no domínio que desejamos compreender melhor. Segundo ele, só há dois métodos educativos diferentes.
Mas ele está se referindo, neste momento, ao âmbito da alfabetização de adultos. Métodos estes
que revelam, no seu entendimento, atitudes específicas face aos iletrados: “Primeiro, o da educação visando a domesticação do homem; o segundo, o da educação que visa a libertação do homem; não que por si só a educação possa libertar o homem, mas ela contribui para esta libertação ao conduzir os homens a adotar uma atitude crítica face ao seu meio” (FREIRE, 1997, p. 21).
Em uma educação domesticadora, segundo Freire (1997, p. 22), os iletrados, que não passam de recipientes “passivos”, têm de ser “enchidos” pelas palavras que lhes transmitem
os seus instrutores. Ou seja, eles não são convidados a participar de maneira criadora no
processo de ensino. O vocabulário que lhes é ensinado e que provém do mundo cultural do
instrutor, enfatiza o educador, “chega-lhes como alguma coisa totalmente “à parte”, como alguma coisa que pouco tem a ver com a sua vida de todos os dias. Como se o binômio linguagem-pensamento pudesse ser possível isolado, cortado da vida” (FREIRE, 1997, p. 22).
Paulo Freire (1997) afirma que os educandos não são convidados a conhecer, não
são convidados a descobrir as causas de sua situação de vida concreta. Ao contrário,
são convidados a aceitar a realidade tal qual é, noutros termos, “a adaptar-se eles mesmos a essa realidade. Para uma tal ideologia de dominação, tudo que é verdadeiro e bom
para as elites, é verdadeiro e bom para o povo” (FREIRE, 1997, p. 22). Segundo ele:
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Os analfabetos devem acumular de memória, aprender de cor, a fim de repetir não só as letras,
as sílabas, as palavras que lhes foram apresentadas, mas também os textos, alienados e alienantes, que lhes falem de um mundo imaginário. E isto tudo se faz em nome do homem; nunca
isto aparece tal como é, quer dizer, para a desumanização do homem (FREIRE, 1997, p. 22).
De maneira inversa, na educação para a libertação, diz Freire (1997), o instrutor convida o aluno a conhecer, a descobrir a realidade de maneira crítica. “Assim, enquanto a educação em vista da domesticação procura consolidar a falsa consciência de modo
a facilitar a adaptação à realidade, a educação para a libertação não consiste apenas em
impor a liberdade” (FREIRE, 1997, p. 23). Ele afirma que a razão disso é a seguinte:
Enquanto no primeiro processo há uma dicotomia absoluta e rigorosa entre aqueles que manipulam e aqueles que são manipulados, no segundo processo não há sujeitos que libertam
e objetos que são libertados: não há dicotomia. O primeiro processo é de natureza prescritiva;
o segundo, de natureza dialogal. O primeiro concebe a educação com o dom ativo e a recepção passiva de ideias entre duas pessoas; o segundo concebe o fato de aprender como um
processo ativo levando à transformação que principia por ele-próprio (FREIRE, 1997, p. 23).
Assim, do ponto de vista da libertação, prossegue Paulo Freire (1997, p. 24), o processo de alfabetização é um ato de conhecimento, um ato criador, no qual o iletrado, tanto como o seu instrutor, desempenha o papel de sujeito conhecedor. Portanto, “enquanto na educação-domesticação são os educadores que escolhem o vocabulário, na
educação libertadora são os iletrados, eles mesmos, que o escolhem” (FREIRE, 1997, p. 24).
Freire (1997) pontua, com firmeza, que a educação em vista de uma libertação, enquanto práxis
autêntica, “é simultaneamente um ato de conhecimento e um método para a transformação que os
homens devem exercer sobre a realidade que procuram conhecer” (FREIRE, 1997, p. 26). Assim,
prossegue ele, “a educação ou a ação cultural em vista duma libertação é uma práxis social; faz-se e refaz-se ela própria no processo autêntico da sua própria existência” (FREIRE, 1997, p. 26).
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tiva se processa em termos mecanicistas, do
que resulta uma cada vez maior domesticação
do homem. Se o encararmos como pessoa,
O sentido histórico da pedagogia de Paulo nosso quefazer será cada vez mais libertador
Freire está voltado para a atenção ao oprimido, (FREIRE, 1997, p. 9).
como sujeito de sua libertação. Clodovis Boff
A possibilidade que tem o homem de admi(1993, p. 4), em apresentação do livro “Que
Fazer – Teoria e Prática em Educação Popular”, rar o mundo, nas palavras de Freire (1997), imafirma que a Pedagogia do Oprimido conferiu plica em estar não apenas nele, mas com ele.
ao processo educativo um conteúdo decidida- Consiste em estar aberto ao mundo, captá-lo e
mente social e não mais individualístico e, além compreendê-lo. Segundo o educador, é atuar
disso, uma dimensão ativamente política e não de acordo com suas finalidades, a fim de transmais simplesmente passiva e reprodutora do formá-lo. “Porque admira o mundo e, por isso
status quo. “Daí porque a noção de Educação o objetiva, porque capta e compreende a reaPopular em Paulo Freire inclui ao mesmo tem- lidade e a transforma som sua ação-reflexão,
po a consciência e o mundo, a palavra e o o homem é o ser da práxis” (FREIRE, 1997, p.
poder, o conhecimento e a política, em breve, 10). Para ele:
a teoria e a prática” (BOFF, 1993, p.4).
O homem é práxis e, porque assim o é, não
Este autor, Clodovis Boff (1993), afirma que pode se reduzir a um mero espectador da reessa nova prática social, antes de ser um pro- alidade nem tampouco a uma mera incidência
cesso real ou um procedimento metodológico, da ação condutora de outros homens que o
é algo que vai além disso. Questiona ele: “Não transformarão em “coisa”. Sua vocação ontolóé uma atitude de base, toda feita de respeito gica, que ele deve tomar existência, é a do supela liberdade do outro, de comunhão solidária jeito que opera e transforma o mundo (FREIRE,
na palavra e na ação, enfim, de reconhecimen- 1997, p. 10).

A EDUCAÇÃO HUMANISTA: OU, UM
“QUE FAZER” HUMANO!

to do sujeito pelo sujeito?” (BOFF, 1993, p.5).

Paulo Freire (1997, p.13), classifica e define
duas posições educativas. Uma, que respeita
o homem como pessoa; a outra, que o transforma em “coisa”. Para ele, uma educação só
é verdadeiramente humanista se, ao invés de
reforçar os mitos com os quais se pretende
manter o homem desumanizado, esforça-se no
sentido da desocultação da realidade.

Segundo Paulo Freire (1997, p. 9) não se pode
encarar a educação a não ser como um quefazer humano. Quefazer, portanto, que ocorre
no tempo e no espaço, entre os homens, uns
com os outros. Ao mesmo tempo, diz ele, não
pode existir uma teoria pedagógica que implica
em fins e meios da ação educativa, que esteja
isenta de um conceito de homem e de mundo.
Desocultação esta, na qual o homem exisPara ele não há, nesse sentido, uma educação
tencializar sua real vocação: a de transformar
neutra. Eis o que defende o educador:
a realidade. “Se, ao contrário, a educação enSe, para uns, o homem é um ser de adap- fatiza os mitos e desemboca no caminho da
tação ao mundo (tomando-se o mundo não adaptação do homem à realidade, não pode
apenas em sentido natural, mas estrutural, his- esconder seu caráter desumanizador” (FREItórico-cultural), sua ação educativa, seus mé- RE, 1997, p. 13).
todos, seus objetivos, adequar-se-ão a essa
A segunda concepção, a que transforma o
concepção. Se, para outros, o homem é um
ser de transformação do mundo, seu quefazer homem em “coisa”, Paulo Freire (1997, p. 13)
educativo segue um outro caminho. Se o enca- chamou de “concepção bancária da educararmos como uma “coisa”, nossa ação educa- ção”. Isso porque, nas palavras dele, ela faz
878

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

do processo educativo um ato permanente de
depositar conteúdos. Ato no qual o depositante
é o “educador” e o depositário é o “educando”.
Freire diz ainda que: “A concepção bancária,
ao não superar a contradição educador-educando, mas, pelo contrário, ao enfatizá-la, não
pode servir senão à domesticação do homem”
(FREIRE, 1997, p. 13).

humanização, é capaz de admirar o mundo. É
capaz de, depreendendo-se dele, conservar-se
nele e com ele, e, objetivando-o, transformá-lo”
(FREIRE, 1997, p.15).

A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA
LIBERDADE
O homem, e somente ele, é capaz de transcender. E a sua transcendência está também,
no entendimento de Paulo Freire (1967), na raiz
de sua finitude. “Na consciência que tem desta
finitude. Do ser inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador. Ligação que, pela própria essência, jamais será de
dominação ou de domesticação, mas sempre
de libertação” (FREIRE, 1967, p. 40).

Nesta concepção bancária de educação,
segundo Freire (1997), o educando é como
se fosse “uma caixa, que se vai enchendo de
conhecimentos, como se o conhecer fosse o
resultado de um ato passivo de receber doações ou imposições de outros” (FREIRE, 1997,
p. 13). Entretanto, prossegue ele, se para esta
concepção “a consciência é essa caixa que
deve ser preenchida, é esse espaço vazio à
Paulo Freire (1967) pondera que o homem
espera do mundo, a educação é então esse
ato de depositar fatos, informações semi mor- existe – existere no tempo. “Está dentro. Está
tas nos educandos” (FREIRE, 1997, p. 14). E a fora. Herda. Incorpora. Modifica. Porque não
está preso a um tempo reduzido a um hoje peresses nada mais resta, senão:
manente que o esmaga. Emerge dele. BanhaPacientemente, receberem os depósitos, ar- -se nele. Temporaliza-se” (FREIRE, 1967, p.41).
quivá-los, memorizá-los, para depois repeti-los.
Na verdade, a concepção bancária termina por
arquivar o próprio homem, tanto o que faz o
depósito como quem o recebe, pois não há homem fora da busca inquieta. Fora da criação,
da recriação. Fora do risco da aventura de criar
(FREIRE, 1997, p. 14).
A concepção humanista e libertadora da educação, diz Paulo Freire (1974), jamais dicotomizar o homem do mundo. “Em lugar de negar,
afirma e se baseia na realidade permanentemente mutável. Não só respeita a vocação
ontológica do homem de ser mais, como se
encaminha para esse objetivo” (FREIRE, 1997,
p.14).
É preciso estimular a criatividade humana. É
preciso estimular no homem uma visão crítica
e compreender, segundo Freire (1997), que
todo saber se encontra submetido a condicionamentos histórico-sociológicos. O homem se
faz homem, diz o educador, “na medida em
que, no processo de sua hominização até sua

Diante dessa imersão do tempo (e no tempo), o homem liberta-se de sua unidimensionalidade - nas palavras do educador - onde suas
relações com o mundo se impregnam de um
sentido consequente. Segundo Freire (1967,
p.41), já é quase um lugar comum afirmar-se
que a posição normal do homem no mundo,
visto como não está apenas nele, mas com ele,
não se esgota em mera passividade. “Não se
reduzindo tão somente a uma das dimensões
em que participa – a natural e a cultural – da
primeira, pelo seu aspecto biológico, da segunda, pelo se poder criador, o homem pode ser
eminentemente interferidor” (FREIRE, 1967, p.
41).
Entretanto, Freire (1967, p.43), também pondera que uma das maiores tragédias está em
que ele é, hoje, dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada,
ideológica ou não, e por isso vem renunciando
cada vez, sem o saber, à sua capacidade de
decidir. O educador afirma que o homem de
hoje:
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Vem sendo expulso da órbita das decisões.
As tarefas de seu tempo não são captadas
pelo homem simples, mas a ele apresentadas
por uma “elite” que as interpreta e lhes entrega
em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E, quando julga que se salva seguindo
as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança e sem fé,
domesticado e acomodado: já não é sujeito.
Rebaixa-se a puro objeto. Coisifica (FREIRE,
1967, p. 43).
Por isso, desde já, enfatiza Paulo Freire
(1967), faz-se urgente e necessária uma “permanente atitude crítica, único modo pelo qual
o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas
e tarefas de sua época” (FREIRE, 1967, p. 44).
Mas, infelizmente, diz Freire (1967), o que se
sente, dia a dia, em qualquer dos mundos, em
que o mundo se divide:
É o homem simples esmagado, diminuído
e acomodado, convertido em espectador, dirigido pelo poder dos mitos que forças sociais
poderosas criam para ele. Mitos que, voltando-se contra ele, o destroem e o aniquilam. É
o homem tragicamente assustado, temendo a
convivência autêntica e até duvidando de sua
possibilidade (FREIRE, 1967, p. 44).

Freire (1967) está se referindo a um período
da história em que o Brasil vivia a passagem
de uma época para outra. Segundo ele, existia
uma preocupação que era:
A captação dos novos anseios, como a visão
nova dos velhos temas que se consubstanciando, nos levariam a uma “Sociedade aberta”,
mas distorcendo-se, poderiam levar-nos a uma
sociedade de massas em que, descriticizado,
que daria o homem acomodado e domesticado (FREIRE, 1967, p. 47).
Dito isso, Paulo Freire (1967) afirma que a
educação, nesta fase de trânsito, se fazia uma
tarefa altamente importante. “A sua força decorreria sobretudo da capacidade que tivéssemos
de nos incorporarmos ao dinamismo da época
do trânsito” (FREIRE, 1967, p. 47). E o ponto
de partida desse trânsito, diz o educador:
Foi exatamente aquela sociedade fechada a
que já nos referimos. Sociedade, acrescente-se, com o centro de decisão de sua economia
fora dela. Economia, por isso mesmo, comandada por um mercado externo. Exportadora de
matérias-primas. Crescendo para fora. Predatória. Sociedade reflexa na sua economia. Reflexa na sua cultura. Por isso alienada. Objeto e
não sujeito de si mesma. Sem povo. Anti Dialogal, dificultando a mobilidade social vertical
ascendente. Sem vida urbana ou com precária
vida urbana. Com alarmantes índices de analfabetismo, ainda hoje persistentes. Atrasada.
Comandada por uma elite superposta a seu
mundo, ao invés de com ele integrada (FREIRE, 1967, p. 47).

Sem a capacidade de visualizar essa tragédia, prossegue o educador, de “captar criticamente seus temas, de conhecer para interferir,
é levado pelo jogo das próprias mudanças e
manipulado pelas já referidas prescrições que
lhe são impostas ou quase sempre maciamenA salvação democrática neste período, afirte doadas” (FREIRE, 1967, P. 45).
ma o educador, estaria em fazer uma sociedade homogeneamente aberta. Para ele, isso
Numa sociedade fechada, segundo Paulo constituía um dos fundamentais desafios a exiFreire (1967), temas como “democracia, par- gir adequada resposta. “Adequada e difícil. É
ticipação popular, liberdade, propriedade, au- que, em si mesmo, se achava ele envolvido por
toridade, educação e muitos outros, de que uma série de forças contraditórias, internas e
decorriam tarefas específicas, tinham uma tô- externas” (FREIRE, 1967, p. 49). Estas forças,
nica e uma significação que já não satisfazem prossegue ele:
à Sociedade em trânsito” (FREIRE, 1967, p.
46). Quando fala em “Sociedade em trânsito”,
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Estavam convencidas, em face da crescente
emersão popular e do próprio processo de “democratização fundamental” instalado na época
do trânsito, de que a abertura da sociedade
brasileira e sua autonomia se fariam em termos
realmente pacíficos. Outras, a todo o custo,
buscando reacionariamente entravar o avanço
e fazer-nos permanecer indefinidamente no estado em que estávamos. Pior ainda, levar-nos a
um recuo, em que as massas emergentes, se
já não pudessem voltar a ser imersas, fossem
levadas à imobilidade e ao mutismo, em nome
de sua própria liberdade (FREIRE, 1967, p. 49).
Para que aconteça a chamada “democratização fundamental”, é necessário, nas palavras
de Freire (1967), uma crescente participação
do povo no seu processo histórico. E era esta
democratização prossegue o educador, que,
“abrindo-se em leque e apresentando dimensões interdependentes — a econômica, a social, a política e a cultural — caracterizava a presença participante do povo brasileiro que, na
fase anterior, não existia (FREIRE, 1967, p. 54).
Paulo Freire (1967, p. 55) afirma que não é
possível ou é quase impossível viver uma sociedade um clima histórico-cultural como este,
sem que se desencadeassem forças intensamente emocionais. “São os resultados dos
próprios embates das contradições. Este clima
emocional, alongado em irracionalismos, é que
gerava, alimentava e fazia crescer as posições
sectárias” (FREIRE, 1967, p. 55).

Sem que fossem de centro, esmagados e
incompreendidos, os radicais — no sentido já
exposto — que pretendiam fossem as soluções
dadas sempre com o povo, nunca apenas para
ele ou sobre ele. Os que rejeitavam o assistencialismo amaciador ou a força das imposições,
ou o fanatismo das “guerras santas”, com todo
o seu irracionalismo, e defendiam as transformações profundas, respeitando-se o homem
como pessoa, por isso, como sujeito (FREIRE,
1967, p. 55).
Quando fala em assistencialismo – ou soluções assistencialistas – Paulo Freire (1967,
p. 56) relata que estas guardam em si uma
dupla contradição. Em primeiro lugar, diz ele,
contradiziam a vocação natural da pessoa, a
de ser sujeito e não objeto. O assistencialismo,
para ele, faz de quem recebe a assistência um
“objeto passivo, sem possibilidade de participar do processo de sua própria recuperação.
Em segundo lugar, contradiziam o processo de
“democratização fundamental” em que estávamos situados” (FREIRE, 1967, p. 56).
O grande perigo do assistencialismo, prossegue ele, está na violência do “seu antidiálogo,
que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições especiais para o
desenvolvimento ou a “abertura” de sua consciência que, nas democracias autênticas, há de
ser cada vez mais crítica” (FREIRE, 1967, p.
56).
Sem esta consciência cada vez mais crítica,
analisa Paulo Freire (1967), “não será possível
ao homem brasileiro integrar-se à sua sociedade em transição, intensamente cambiante e
contraditória. Daí as relações do assistencialismo com a massificação, de que é a um tempo
efeito e causa” (FREIRE, 1967, p. 56).

Posições sectárias daqueles, que segundo
analisa Freire (1967, p.55), pretendiam deter a
História, para, assim, manter seus privilégios.
E também daqueles que pretendiam antecipar
a História, para, assim, “acabar” com os privilégios. “Ambos minimizando o homem. Ambos
trazendo sua colaboração à massificação, à
demissão do homem brasileiro, que apenas iniO que importa, realmente, na concepção e
ciava sua admissão à categoria de povo (FREI- no entendimento de Freire (1967), ao ajudarRE, 1967, p. 55). Ele prossegue dizendo que -se o homem, é “ajudá-lo a ajudar-se. E aos
entre os sectários:
povos também. É fazê-lo agente de sua própria recuperação. É, repitamos, pô-lo numa
postura conscientemente crítica diante de seus
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problemas” (FREIRE, 1967, p. 56). Ele poderá
ser necessário ir ao encontro desse homem,
ou desse povo, imerso nos centros urbanos e
emergindo já nos rurais e ajudá-lo a inserir-se
no processo, criticamente. E esta passagem,
absolutamente indispensável à humanização
do homem brasileiro, diz ele, não poderia ser
feita nem pelo engodo, nem pelo medo, nem
pela força. Mas, por uma educação que, por
ser educação, “haveria de ser corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades,
sobre seu papel no novo clima cultural da época de transição” (FREIRE, 1967, p. 57).
Uma educação, que segundo Paulo Freire (1967), lhe propicia a “reflexão sobre seu
próprio poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas
potencialidades, de que decorreria sua capacidade de opção” (FREIRE, 1967, p. 57).

EDUCAÇÃO E ESPERANÇA
Em uma de suas cartas, publicadas no livro
“Pedagogia da Indignação – cartas pedagógicas e outros escritos”, Paulo Freire (2000, p.
50), encanta o leitor, ao discutir a esperança
na prática educativa. Para ele, a esperança é
algo que faz parte dessa prática, de sua natureza, como forma de ação, como ele diz: específica-mente humana. Sobre esta questão, ele
tem a dizer o seguinte:
Uma coisa é a ação educativa de um educador desesperançado, e outra é a prática educativa de um educador que se funda na interdisciplinaridade. O primeiro nega a essência de sua
própria prática, enquanto o segundo explicita
uma certa opção metodológica e epistemológica. Em outras palavras, aquele contradiz o
caráter natural da educação, o último a experimenta de um certo ponto de vista. A natureza esperança da educação, por outro lado, se
funda em determinadas qualidades que, constituídas no processo da formação da existência
humana, algo maior do que a experiência vital,
a conotam (FREIRE, 2000, p. 50).

Educação esta, defende ele, que levasse em
consideração os vários graus de poder de captação do homem brasileiro da mais alta importância no sentido de sua humanização. “Daí a
preocupação que sempre tivemos de analisar
Paulo Freire (2000), nesta carta, afirma que a
estes vários graus de compreensão da realida- experiência existencial incorpora a vital e a sude em seu condicionamento histórico-cultural” pera. Em suas palavras, ele argumenta que “a
(FREIRE, 1967, p. 57).
existência é a vida que se sabe como tal, que
se reconhece finita, inacabada; que se move
A criticidade para nós, enfatiza Freire (1967, no tempo-espaço submetido à intervenção do
p.60), implica na apropriação crescente pelo próprio existente” (FREIRE, 2000, p. 50).
homem de sua posição no contexto. Implica
É a vida que se indaga, que se faz projeto,
na sua inserção, na sua integração, na repre- pontua Paulo Freire (2000, p. 50). É a capacisentação objetiva da realidade. Daí a conscien- dade de falar de si e dos outros que a cercam,
tização ser o desenvolvimento da tomada de de pronunciar o mundo, de desvelar, de revelar,
consciência. Não será, por isso mesmo, “algo de esconder verdades. Por tudo isso, diz ele,
apenas resultante das modificações econômi- “não teria sido possível a existência humana
cas, por grandes e importantes que sejam. A sem a necessária eticização do mundo que,
criticidade, como a entendemos, há de resul- por sua vez, implica ou comporta a transgrestar de trabalho pedagógico crítico, apoiado em são a ela” (FREIRE, 2000, p. 50). Sobre a eticicondições históricas propícias” (FREIRE, 1967, zação do mundo, ele pondera que:
p.60).
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É uma consequência necessária da produção da existência humana ou do alongamento da vida em existência. Na verdade, só do
ser que, fazendo-se socialmente na história, se
torna consciente de seu estar no mundo com
o que passa a ser uma presença no mundo,
se pode esperar que dê exemplos de máxima
grandeza moral, de transbordante bondade
como também testemunhos de absoluta negação da decência, da honradez e da sensibilidade humana (FREIRE, 2000, p. 50).

2000, p.50). Significa reconhecer, prossegue
ele, que “a História é tempo de possibilidade e
não de determinismo, que o futuro é problemático e não inexorável” (FREIRE, 2000, p. 50).

Não posso escapar à responsabilidade ética
no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural, ou
de classe, ou de raça, sou irresponsável pelo
que faço no mover-me no mundo e se careço
de responsabilidade não posso falar em ética
nem tampouco em esperança. Num mundo a
que faltasse a liberdade e tudo se achasse preestabelecido não seria possível falar em esperança. Mais ainda: não seria possível falar em
mundo (FREIRE, 2000, p. 50).

A desesperança, por sua vez, é a negação
da esperança. Nas palavras de Paulo Freire
(1996, p.43), a esperança é uma espécie de
ímpeto natural possível e necessário, a desesperança é o aborto deste ímpeto. É preciso ficar claro, diz ele, que a desesperança não é
maneira de estar sendo natural do ser humano,
mas distorção da esperança:

Em lugar da aderência, da adaptação, insiste
Freire (2000), a intervenção no mundo, a inserção nele. “E é isso que o torna, como presença
no mundo, um ser fundamentalmente necessitado da referência de um amanhã” (FREIRE,
2000, p.51). E é exatamente por tudo isso, afirma o educador, que a esperança faz parte neMais do que um ser no mundo, o homem se cessária de minha experiência existencial, da
tornou uma presença no mundo, com o mundo forma radical de estar sendo uma presença no
e com os outros, segundo Freire (2000). Pre- mundo.
sença que se pensa a si mesma, diz o educador. “Que se sabe presença, que intervém, que
E a esperança - reitera Paulo Freire (1996),
transforma, que fala do que faz, mas também em “Pedagogia da Autonomia” - faz parte da
do que sonha; que constata, que compara, natureza humana. Segundo ele, seria uma conavalia, valora, que decide, que rompe” (FREI- tradição se, inacabado e consciente do inacaTAS, 2000, p. 50).
bado, primeiro o ser humano não se inscreveu
ou não se achasse predisposto a participar de
E Paulo Freire (2000, p. 50) é enfático ao movimento constante de busca e, segundo, se
dizer que é no domínio da decisão, da avalia- buscasse sem esperança. A esperança, diz
ção, da liberdade, da ruptura, da opção, que ele, é um condimento indispensável à experise instaura a necessidade da ética e se impõe ência histórica. “Sem ela, não haveria História,
a responsabilidade. A ética se torna inevitável mas puro determinismo. Só há História onde há
e sua transgressão possível é um desvalor, tempo problematizado e não pré-dado. A inejamais uma virtude. Para ele, como presença xorabilidade do futuro é a negação da história”
consciente no mundo:
(FREIRE, 1996, p. 43).

Freire (2000, p. 50) conclui (em parte) o seu
pensamento dizendo que isto não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais,
sociais a que estamos submetidos. Significa,
segundo ele, “reconhecer que somos condicionados mas não determinados; que o condicionamento é a determinação de que o objeto,
virando sujeito, se torna consciente” (FREIRE,

Eu não sou primeiro um ser da desesperança a ser convertido ou não pela esperança. Eu
sou, pelo contrário, um ser da esperança que,
por “n” razões, se tornou desesperançado. Daí
que uma das nossas brigas como seres humanos deva ser dada no sentido de diminuir as
razões objetivas para a desesperança que nos
imobiliza (FREIRE, 1996, p. 44).
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EDUCAR, PORQUE TODA MUDANÇA É
POSSÍVEL!

hegemônico do colonizador branco (FREIRE,
1996, p. 47).

É preciso saber do futuro como problema,
não como inexorabilidade, pontua Paulo Freire
(1996, p. 46). É o saber da História como possibilidade e não como determinação. O mundo
não é. O mundo está sendo. Como “subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem
constata o que ocorre, mas também o de quem
intervém como sujeito de ocorrências” (FREIRE, 1996, p. 46):

É preciso, porém, afirma Freire (1996), que
tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como problema
e na vocação para o ser mais, como expressão
da natureza humana em processo de estar sendo, “fundamentos para a nossa resignação em
face das ofensas que nos destroem o ser. Não
é na resignação, mas na rebeldia em face das
injustiças que nos afirmamos” (FREIRE, 1996,
p. 47). Uma das questões centrais que temos
de lidar, enfatiza ele:

Não sou apenas objeto da História mas seu
sujeito igualmente. No mundo da História, da
cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. No próprio mundo físico
minha constatação não me leva à impotência.
O conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los mas
podemos diminuir os danos que nos causam.
Constatando, nos tornamos capazes de intervir
na realidade, tarefa incomparavelmente mais
complexa e geradora de novos saberes do que
simplesmente a de nos adaptar a ela (FREIRE,
1996, p. 46).

É a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. A
rebeldia é ponto de partida indispensável, é
deflagração da justa ira, mas não é suficiente.
A rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a
revolucionária, fundamentalmente anunciadora.
A mudança do mundo implica a dialetização
entre a denúncia da situação desumanizante
e o anúncio de superação, no fundo, o nosso
sonho (FREIRE, 1996, p. 47).

Para Freire (1996, p. 47), ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros
de forma neutra. E à medida que o futuro é
problemático e não inexorável, outra tarefa se
nos oferece. A de, prossegue ele:
Discutindo a problematicidade do amanhã,
tornando-a tão óbvia quanto a carência de tudo
na favela, ir tornando igualmente óbvio que a
adaptação à dor, à fome, ao desconforto, à
falta de higiene que o eu de cada um, como
corpo e alma, experimenta é uma forma de resistência física a que se vai juntando outra, a
cultural. Resistência ao descaso ofensivo de
que os miseráveis são objetos. No fundo, as
resistências - a orgânica e/ou a cultural dos
oprimidos. O sincretismo religioso afro-brasileiro expressa a resistência ou a manha com que
a cultura africana escrava se defendia do poder

O educador Paulo Freire (1996) nos ensina
um saber fundamental: mudar é difícil, mas é
possível. E para isso é preciso programar a
ação político-pedagógica, “não importa se o
projeto com o qual nos comprometemos é de
alfabetização de adultos ou de crianças, se de
ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão - de - obra técnica” (FREIRE,
1996, p. 48).
O êxito de educadores, pontua ele, “está centralmente nesta certeza que jamais os deixa,
de que é possível mudar, de que preservar situações concretas de miséria é uma imoralidade” (FREIRE, 1996, p. 48). Ele prossegue,
afirmando que “é assim que este saber que a
História vem comprovando se erige em princípio de ação e abre caminho à constituição,
na prática, de outros saberes indispensáveis”
(FREIRE, 1996, p. 48). Enquanto educador, argumenta ele:
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Tenho de me ir tornando cada vez mais competente sem o que a luta perderá eficácia. É
que o saber de que falei - mudar é difícil mas
é possível -, que me empurra esperançoso à
ação, não é suficiente para a eficácia necessária a que me referi. Movendo-me enquanto
nele fundado preciso ter e renovar saberes específicos em cujo campo minha curiosidade
se inquieta e minha prática se baseia. Como
alfabetizar sem conhecimentos precisos sobre
a aquisição da linguagem, sobre linguagem e
ideologia, sobre técnicas e métodos do ensino
da leitura e da escrita? Por outro lado, como
trabalhar, não importa em que campo, no da
alfabetização, no da produção econômica em
projetos cooperativos, no da evangelização ou
no da saúde sem ir conhecendo as manhas
com que os grupos humanos produzem sua
própria sobrevivência? (FREIRE, 1996, p. 49).

vocá-lo bem como estimular a generalização
da nova forma de compreensão do contexto”
(FREIRE, 1996, p.50). É importante deixar claro, diz ele, no seu pensamento mais do que
reflexivo, que faz parte do poder ideológico
dominante a inculcação “nos dominados, da
responsabilidade por sua situação. Daí a culpa que sentem eles, em determinado momento
de suas relações com o seu contexto e com
suas classes dominantes, por se acharem nesta ou naquela situação desvantajosa” (FREIRE,
1996, p. 50).
Ao dar um exemplo de alfabetização numa
área de miséria, Freire (1996, p. 50), argumenta que esta só ganha sentido na dimensão humana se, com ela, se realiza uma espécie de
psicanálise histórico-político-social de que vá
resultando a extrojeção da culpa indevida. A
isto corresponde, explica ele:

Paulo Freire (1996) nos adverte que é preciso, cada vez mais, ir lendo a leitura do mundo,
principalmente de grupos populares. Ele afirma que não é possível, de maneira alguma,
nas relações político-pedagógicas com esses
grupos populares desconsiderar seu saber de
experiência feito. Ele continua: “Sua explicação
do mundo de que faz parte a compreensão de
sua própria presença no mundo. E isso tudo
vem explicitado ou sugerido ou escondido no
que chamo “leitura do mundo” que precede
sempre a “leitura da palavra” (FREIRE, 1996,
p. 49).

A “expulsão” do opressor de “dentro” do
oprimido, enquanto sombra invasora. Sombra
que, expulsa pelo oprimido, precisa de ser
substituída por sua autonomia e sua responsabilidade. Saliente-se contudo que, não obstante a relevância ética e política do esforço
conscientizador que acabo de sublinhar, não
se pode parar nele, deixando-se relegado para
um plano secundário o ensino da escrita e da
leitura da palavra. Não podemos, numa perspectiva democrática, transformar uma classe
de alfabetização num espaço em que se proíbe toda reflexão em torno da razão de ser dos
Uma fala de grande importância de Freire fatos nem tampouco num “comício libertador”
(1992) sobre este assunto, é quando ele afir- (FREIRE, 1996, p. 51).
ma que “um dos equívocos funestos de militantes políticos de prática messianicamente
Programados para aprender, insiste Paulo
autoritária foi sempre desconhecer totalmente Freire (1996), e “impossibilitados de viver sem
a compreensão do mundo dos grupos popu- a referência de um amanhã, onde quer que
lares” (FREIRE, 1996, p. 49). Vendo-se como haja mulheres e homens há sempre o que faportadores da verdade salvadora - pontua ele, zer, há sempre o que ensinar, há sempre o que
sua tarefa irrecusável não é propô-la, mas im- aprender” (FREIRE, 1996, p. 51). Nada disso,
pô-la aos grupos populares.
contudo, cobra sentido, para mim, acrescenta
ele, “se realizado contra a vocação para o “ser
O educador nos ensina que uma das tare- mais”, histórica e socialmente constituído-se,
fas fundamentais do educador progressista é, em que mulheres e homens nos achamos in“sensível à literatura e a releitura do grupo, pro- seridos” (FREIRE, 1996, p. 51).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre a disponibilidade ao diálogo no âmbito, espaço e movimento educacional, Paulo Freire
(1992, p. 86) tem coisas muito interessantes a dizer. Suas palavras começam assim: testemunhar
a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à
prática educativa. Em seguida, ele diz: “Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez,
de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objetivo da reflexão
crítica deveria fazer parte da aventura docente” (FREIRE, 1996, p. 86). E ele ainda diz mais coisas:
A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica; a boniteza que há
nela como viabilidade do diálogo. A experiência da abertura como experiência fundante do ser inacabado que terminou por se saber inacabado. Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir
ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O fechamento
ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da incompletude (FREIRE, 1996,
p. 86).
Freire (1996) acredita que o sujeito que se abre ao mundo e aos outros “inaugura com seu gesto
a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História” (FREIRE, 1996, p. 86). Para ele, a formação dos professores e das
professoras devia insistir na constituição de um saber necessário, que é a importância inegável que
tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E acrescenta: “E ao saber
teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os
professores trabalham” (FREIRE, 1996, p. 87). Existe uma coisa fundamental na prática educativa,
segundo Paulo Freire (1996, p. 87), que é a uma decisão ético-política e uma vontade (nada piegas)
de intervir no mundo. Sobre a sua própria experiência educativa, ele diz o seguinte:
No fundo, diminuo a distância que me separa das condições malvadas em que vivem os explorados, quando, aderido realmente ao sonho de justiça, luto pela mudança radical do mundo e não
apenas espero que ela chegue porque se disse que chegará. Diminuo a distância entre mim e a
dureza de vida dos explorados não com discursos raivosos, sectários, que só não são ineficazes
porque dificultam mais ainda a minha comunicação com os oprimidos. Com relação a meus alunos,
diminuo a distância que me separa de suas condições negativas de vida na medida em que os ajudo
a aprender não importa que saber, o do torneio ou o do cirurgião, com vistas à mudança do mundo,
à segurança das estruturas injustas, jamais com vistas à sua imobilização (FREIRE, 1996, p. 87).
Outro ponto muito importante a destacar, na fala de Paulo Freire (1996), é quando ele ressalta que
a atividade docente, que não pode se separar da atividade discente, é uma experiência alegre por
natureza. E que “ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria
“ (FREIRE, 1996, p. 90). O desrespeito à educação, aos educandos, aos educadores e às educadoras, diz ele, corrói ou deteriora em nós, de um lado, a “sensibilidade ou a abertura ao bem querer
da própria prática educativa de outro, a alegria necessária ao que fazer docente” (FREIRE, 1996, p.
90). E acrescenta:
É digna de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o gosto da alegria sem a qual a prática
educativa perde o sentido. É esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, que explica a quase devoção com que a grande maioria do magistério
nele permanece, apesar da imoralidade dos salários. E não apenas permanece, mas cumpre, como pode, seu dever. Amorosamente, acrescento (FREIRE, 1996, p. 90).
A prática educativa, para Freire (1996, p. 90), é afetividade, alegria,
capacidade científica e domínio técnico a serviço da mudança; e é preciso insistir em que não se pense que a prática educativa vivida com
afetividade e alegria, prescinde da formação científica séria e da clareza
política dos educadores ou educadoras.
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICAS:
DIFERENTES FORMAS DE REGISTROS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo abordará a importância dos registros do desenvolvimento das crianças de
0 a 3 anos, para a construção da documentação pedagógica considerando as especificidades
de cada um no seu convívio social e individual, ressaltando o protagonismo da criança no
âmbito escolar. Assim, este trabalho vem destacar alguns pontos que deverão ser analisados
pela instituição de ensino, como por exemplo: Qual seu papel na construção dessa documentação? Como o coordenador deverá orientar seus professores? Como educadores permitiram
ser mediadores desse processo? Como os   espaços influenciaram nesse registros e Como
registrar a devolutiva das crianças? E como as famílias poderão acompanhar essa documentação? Desse modo, esta pesquisa procurará mostrar os diversos meios de registros,  considerando a faixa etária das crianças, embasado em  teorias como as de Paulo Fochi e como seus
estudos pedagógicos  contribuem  para o desenvolvimento desta aprendizagem.

Palavras-chave: Crianças, Registros, Documentação, Professores.
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INTRODUÇÃO

C

omo sabemos, a educação infantil constitui-se no primeiro contato da criança com a
instituição educacional. As vivências advindas dessa primeira percepção podem marcar profundamente a apropriação do aprendizado da criança. Portanto esse segmento
deve buscar proporcionar um lugar onde possa se construir o conhecimento de forma lúdica e
prazerosa, permitindo a interação por meio de um espaço rico da diversidade de elementos para
favorecer assim o desenvolvimento da criança de maneira integral. E de acordo com:

[...] é um ser social que se constitui nas muitas interações - provocadas pela cultura - que vivencia, desde o seu nascimento. Portanto, os processos de vida e de educação são constitutivos
do seu próprio processo de humanização. No entanto, as várias maneiras como a educação
pode ser organizada pelas políticas públicas produz diferentes resultados na formação deste
processo. Podemos inferir que a intencionalidade educativa revela uma determinada concepção
de criança, pois a forma como as práticas educativas se organizam revelam o modo de vê-la
(SOUZA, 2007, p. 154).

Conforme já explicitado, este trabalho foi elaborado a partir das pesquisas de Paulo Fochi, tendo como objetivo geral destacar as diferentes formas de registros pedagógicos, estabelecendo
sua construção de um documento pautado no protagonismos da criança. Permitindo aos envolvidos uma reflexão de um ambiente desafiador para a contribuição desses registros.

Este artigo procura trazer, de que forma simples, como podemos registrar as construções das
crianças de 0 a 3 anos e, como se constroem e se reconstroem suas hipóteses diante de suas
experimentações. Para Gandini e Goldhaber (2002, p.150), a documentação pedagógica é:

[...] um processo cooperativo que ajuda os professores a escutar e observar as crianças com
que trabalham, possibilitando, assim, a construção de experiências significativas com elas. A
documentação, interpretada e reinterpretada junto com outros educadores e crianças, oferece a
opção de esboçar roteiros de ação que não são construídos arbitrariamente, mas que respeitam
e levam em consideração todas as pessoas envolvidas. O processo de documentar é capaz de
ampliar a compreensão dos conceitos e das teorias sobre as crianças com a convicção de que,
tanto para as crianças quanto os adultos, a documentação serve de apoio aos seus esforços
para entender e para se fazer entender [...], (GANDINI e GOLDHABER, 2002, p.150).
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De acordo com o Gandini e Goldhaber (2002) caracterizam o processo de documentação
como um ciclo de investigação. O verbo documentar é sinônimo de registrar, de produzir documentos ou evidências. Se buscamos no dicionário a palavra registro, significa: ação de registrar
ou o seu efeito; livro em que se anotam ocorrências; considerando o ato de registrar, como
podemos fazer isso na educação infantil, com a faixa etária de bebês, que ainda não são alfabetizados (ufa), como o educador conseguirá apontam o desenvolvimento deles?

A Documentação Pedagógica é uma forma de desafiar os discursos dominantes, para construir outros meios de registros que possam contemplar a todos, transformando o cotidiano pedagógico e seus paradigmas em novas e diferentes narrativas a respeito da criança, e do professor
mediador.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: O PAPEL
DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
O papel do coordenador nesse processo se
torna importante na orientação e apoio aos professores, buscando construir práticas pedagógicas que acolha a subjetividade das crianças,
e trabalhando na formação em compreender
as diferentes formas para compor essa documentação. Permitindo estabelecer estratégias
entre a teoria e prática e suas complexidades
na execução dos registros. Para Fochi (2019):
[...] ser coordenador pedagógico de uma escola que respeita as crianças e as considera
como sujeitos capazes, autônomos, protagonista e criadores de cultura, exige formação
centrado no contexto educativo para poder responder à complexidade do cotidiano pedagógicos, ao mesmo tempo romper com o modelo
escolarizante de ensinar (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016; FOCHI, 2019).
Todavia, nem todas as escolas encontramos
uma gestão participativa, dispostos a buscar
uma ação reflexiva desse instrumento, o que
se torna um obstáculo na incorporação de estratégias que evidenciem o protagonismo da
criança: “ é preciso uma formação que mobilize o professor a escutar as crianças, assentar-se em teorias de base (as pedagogias participativas) e contrastar o cotidiano para produzir
o conhecimento praxiológico” (FOCHI, 2019,
p.180).
Para que o trabalho reflexivo não permaneça no plano do achismo, sem aprofundamento
pedagógico, os referenciais teóricos são essenciais. E apesar dos obstáculos, é possível,
no dia a dia, desenvolver maneiras próprias de
elaborar esses registros e criar mecanismos
para socializa-los.

PROFESSOR AGENTE MEDIADOR
De acordo com estudos de Hoyuelos (2007),
uma das formas que nos permite organizar melhor o pensamento e as ideias é a prática do
registro e a documentação pedagógica não é
só um registro ou anotações no caderno do
que observamos no fazer das crianças. Ela é
muito mais! Quando o educador registra sua
prática e transforma em documentos reveladores dos aprendizados das crianças, ele tem
também diante de ti um fio condutor reflexivo
de sua prática pedagógica, enriquecendo a visão sobre nosso fazer e permitindo construir
uma vivência de aprendizagem significativa e
prazerosa (HOYUELOS, 2007).
Registramos graficamente uma prática, quando esta chama a nossa atenção, ou seja, quando nos agrega valor, quando sentimos a necessidade de relembrá-la. O professor, ao registrar
de forma escrita uma atividade ou observação
feita em sala, além de aperfeiçoar sua prática diária, também estará transpondo sua ideia
ou dúvida (abstrata) em algo concreto, como
por exemplo, o papel ou caderno. É neste processo de escrita que o docente repensa sua
prática, aprendendo a analisar suas atitudes
enquanto educador, bem como posturas e colocações de seus alunos para com as atividades (HOYUELOS, 2007):

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: O PAPEL
DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
O papel do coordenador nesse processo se
torna importante na orientação e apoio aos professores, buscando construir práticas pedagógicas que acolha a subjetividade das crianças,
e trabalhando na formação em compreender
as diferentes formas para compor essa documentação. Permitindo estabelecer estratégias
entre a teoria e prática e suas complexidades
na execução dos registros. Para Fochi (2019):
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[...] ser coordenador pedagógico de uma escola que respeita as crianças e as considera
como sujeitos capazes, autônomos, protagonista e criadores de cultura, exige formação
centrado no contexto educativo para poder responder à complexidade do cotidiano pedagógicos, ao mesmo tempo romper com o modelo
escolarizante de ensinar (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2016; FOCHI, 2019).
Todavia, nem todas as escolas encontramos
uma gestão participativa, dispostos a buscar
uma ação reflexiva desse instrumento, o que
se torna um obstáculo na incorporação de estratégias que evidenciem o protagonismo da
criança: “ é preciso uma formação que mobilize o professor a escutar as crianças, assentar-se em teorias de base (as pedagogias participativas) e contrastar o cotidiano para produzir
o conhecimento praxiológico” (FOCHI, 2019,
p.180).

Registramos graficamente uma prática, quando esta chama a nossa atenção, ou seja, quando nos agrega valor, quando sentimos a necessidade de relembrá-la. O professor, ao registrar
de forma escrita uma atividade ou observação
feita em sala, além de aperfeiçoar sua prática diária, também estará transpondo sua ideia
ou dúvida (abstrata) em algo concreto, como
por exemplo, o papel ou caderno. É neste processo de escrita que o docente repensa sua
prática, aprendendo a analisar suas atitudes
enquanto educador, bem como posturas e colocações de seus alunos para com as atividades (HOYUELOS, 2007).

E de que forma podemos colher esses registros? Existem muitas ferramentas que poderiam captar essas aprendizagens, umas delas
seria por meio da observação podemos obter
informações relativamente ao conteúdo e forma de aprendizagem pela criança. E isso só é
possível através de um olhar centrada na escuPara que o trabalho reflexivo não permane- ta das crianças:
ça no plano do achismo, sem aprofundamento
pedagógico, os referenciais teóricos são esEscutar é, na realidade, uma arte para ensenciais. E apesar dos obstáculos, é possível, tender a cultura infantil: sua forma de pensar,
no dia a dia, desenvolver maneiras próprias de fazer, perguntar, teorizar. Escutar significa estar
elaborar esses registros e criar mecanismos atento, com todos os sentidos, para reconhecer
para socializa-los.
todas as linguagens da infância e sua relação
com o mundo. A escuta possibilita o assombro, a maravilha do inesperado e do imprevisto
PROFESSOR AGENTE MEDIADOR
(HOYUELOS, 2007, p.1).
De acordo com estudos de Hoyuelos (2007),
Dessa maneira, a escuta atenta torna a crianuma das formas que nos permite organizar melhor o pensamento e as ideias é a prática do ça o foco da proposta de registro norteando os
registro e a documentação pedagógica não é caminhos das aprendizagens:
Na educação infantil para compor esses resó um registro ou anotações no caderno do
que observamos no fazer das crianças. Ela é gistros temos uma campo grande de opções
muito mais! Quando o educador registra sua a ser selecionadas nesse processo: podemos
prática e transforma em documentos revela- realizá-lo através da fotografia, portfólios, desedores dos aprendizados das crianças, ele tem nhos, registros manuais de uma situação falas;
também diante de ti um fio condutor reflexivo independente do meio que o educador vai rede sua prática pedagógica, enriquecendo a vi- gistrar, nele deverá ser considerado o protagosão sobre nosso fazer e permitindo construir nismo da criança. E nessa troca de comunicauma vivência de aprendizagem significativa e ção temos as escritas das mini histórias que
com uma estratégia potente para dar visibilidaprazerosa (HOYUELOS, 2007).
de as experiências e aprendizagem das crianças. Segundo Fochi (2019, p.231):
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a ideia de mini história está ligada à revisitação dos observáveis produzidos pelos professores no cotidiano pedagógico. a partir
de uma breve narrativa imagética e textual, o
adulto interpreta esses observáveis de modo a
tornar visíveis as rapsódias da vida cotidiana.
essas rapsódias são fragmentos poéticos, portanto sempre episódios de quando escolhidos
para serem interpretados e compartilhados,
ganham valor educativo, tornam-se especiais
pelos olhar do adulto que acolhe, interpreta e
dá valor para a construção de uma memória
pedagógica (FOCHI, 2019, p.231).
O conceito de mini histórias surgiu nos anos
oitenta, em Reggio Emília, quando Malaguzzi
convida os professores a narrar sobre os percursos de aprendizagem das crianças através
de breves relatos visuais e textuais.” Reconhecimento que a espécie humana tem o privilégio
de manifestar-se, através de pluralidade de linguagens” (MALAGUZZI, 1984, p.21):
Nesse sentido, é preciso criar ambientes favoráveis na construção dessas narrativas, um
espaço rico e desafiador pautado no interesse
nas crianças, as mini histórias surgem, e com
olhar atento o professor observador consegue
selecionar as imagens para compor esses registros de grande importância para a documentação pedagógica (MALAGUZZI, 1984, p.21).
Contudo, depois de ser observador, registrados, instala-se a oportunidade de uma ação reflexiva da aprendizagem, analisar o percurso e
possibilitar meios para as intervenções, é pensar e repensar para compor o agir.
[...] um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos
que desenvolvam capacidades básicas em
instrumentação conceitual que lhes permitam,
mais do que saber coisas, mais do que receber
uma informação, colocar-se frente à realidade,
apropriar-se do momento histórico de modo a
pensar historicamente essa realidade e reagir
a ela (LIBÂNEO, 2004a, p.141).

E porquê documentar? [...] o professor, ao
documentar, supera a perspectiva da produção de um arquivo que contém relatos escritos, “trabalhinhos” das crianças para serem
apresentados aos pais, fotografias dos bons
momentos, mas assume um importante diálogo reflexivo sobre a construção das aprendizagens, considerando uma processo avaliativo
diário e revelador, permitindo expor as especificidades das crianças de forma real e significativa e buscando traçar novos caminho para o
desenvolvimento integral dos educandos.

DE QUE FORMA ESSES REGISTROS
OCORREM?
Para que o registros possam ser realizados
de maneira rica e possibilite o aluno experimentar e investigar suas curiosidades, o professor
tem um caminho de muitas variantes. Cabe o
mesmo direcionar seu olhar observador diante
das aprendizagens e promover encontros desafiadores entre o espaço e o educando. Para
Zabalza, (2007, p. 241): “O espaço é um acúmulo de recursos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Justamente por isso é tão
importante a organização dos espaços de forma tal que constituam um ambiente rico e estimulante de aprendizagem” (ZABALZA, 2007,
p. 241).
Na educação infantil não se aplica provas e
testes de conhecimentos, mas busca oferecer
ambientes de experimentos, para que as aprendizagens se desenvolvam. O espaço escolar
precisa ser construído em um ambiente rico
de estímulos para que as crianças interajam
entre si, e possa contribuir significativamente
para o desenvolvimento imaginário, cognitivo,
emocional e social da criança, é preciso que
o professor saiba organizar esse espaço adequadamente, pois se a criança não se sentir
estimulada nesse local, onde fica passa mais
de oito horas por dia, ela não se desenvolverá de maneira satisfatória (ZABALZA, 2007, p.
241).
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Segundo Vygotsky (1984, p.109):
é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança”. de acordo
com o autor, por meio do brinquedo a criança
tem inúmeras possibilidades de aprendizado,
ela aprende a agir dentro de uma perspectiva
cognitiva e emocional, o brinquedo para o autor é uma importante fonte de desenvolvimento
para uma criança (VYGOTSKY, 1984, p.109).
E nessa perspectiva de organização do espaço, os cantinhos pedagógicos tornam-se
grandes aliados para promover e trabalhar as
linguagens, na qual, o professor separa alguns
objetos estruturados ou não estruturados e permite que as crianças interajam umas com as
outras, o professor “sai de cena”, sendo que
participa ou não da atividade proposta (VYGOTSKY, 1984, p.109).

A RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS COM OS
REGISTROS
Quando as famílias deixam seus filhos na
escola, ficam ansiosas para acompanhar suas
produções, mas no caso dos bebês além do
cuidar, como podemos registrar o desenvolvimento pedagógico? No momento em que a
escola compartilha com as famílias os registros visuais, por meio de exposições diárias
de seus dia a dia, convida a olhar as crianças
a partir de novas perspectivas, mostrando a
através dos registros as narrativas produzidas,
tornando visível a riqueza das aprendizagens,
e saindo do conceito de assistencialismo, que
muitos ainda definem a educação infantil. Assim, quebramos paradigmas e construímos e
valorizamos a potência do pensamento infantil
(DCNEI-BRASIL,2009).

Todavia suas interferências desse ser pautada na interação e na observação. Cabe ao
educador organizar os cantos de experimentos
com diversidade das linguagens, possibilitando
É preciso criar um sistema de comunicação
a autonomia e o interesses das crianças: “en- contínuo com as famílias e entender, que para
sinar não é transferir conhecimento, mas criar acompanhar os percursos de aprendizagem
possibilidades para a sua própria produção ou
das crianças, é preciso estar conectado como
a sua construção” (FREIRE , 1996, p. 52).
os modos com elas vivenciam o cotidiano peSegundo MEC, um recurso muito utilizado dagógico: “são as interações e as brincadeiras
para possibilitar o desenvolvimento das apren- que devem estruturar e sustentar o currículo
dizagens tem-se o Brincar Heurístico, na qual o em uma escola de infância, logo, também, são
educador seleciona alguns materiais não estru- daí que derivam os conteúdos das narrativas ”
turados e as descobertas são livres, o profes- (DCNEI-BRASIL, 2009).
sor auxilia na construção desse espaço, porém
não interfere na ação do descobrir como maPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
nusear um elemento (portaldoprofessor.mec.
gov.br).
Essa pesquisa de base bibliográfica e qualiO Brincar Heurístico, Cesto de Tesouros e o tativa de abordagem descritiva e documental,
jogo heurístico são propostas da psicóloga in- buscou levar uma reflexão sobre a documenfantil e Pedagoga Elinor Violeta Goldschmied*
tação pedagógica da educação infantil. E os
em parceria com educadores ingleses, espanhóis e italianos, com foco na oferta de um apontamentos teóricos do artigo desenvolvido
grande número de diferentes objetos não estru- foi pautado nas pesquisas dos autores: Paulo
turados para crianças entre 1 a 3 anos, provo- Fochi (2019), Júlia Oliveira Formosinho (2019)
cando as aprendizagens envolvendo todos os e Malaguzzi (1984), que contribuíram para as
sentidos, através do brincar, da curiosidade e temáticas deste artigo.
das descobertas espontâneas. O mundo natuNesta pesquisa foram analisados alguns arral, em toda a sua simplicidade e complexidatigos, documentários, teses e outros trabalhos
de, oferece às crianças um rico fascínio por experiências de brincar (portaldoprofessor.mec. científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
gov.br).
uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

895

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do artigo diante do assunto pesquisado, entende-se que, a Documentação Pedagógica implica na observação, registro e reflexão sobre as práticas pedagógicas, e para ser rico
e significativo deve ser pautado sob a escuta da crianças diante das aprendizagens.
Os desafios são muitos, pois necessita que o educador deixe os velhos paradigmas em que
é o dono do saber, e torna um observador para a promoção desse diálogo entre a criança e a
vivência. Nesse processo, a criança é protagonista de suas aprendizagens e decodifica o mundo
que a cerca através das experimentações prazerosa e significativa. Para finalizar: “Uma educação do sensível só pode ser levada a efeito por educadores cujas as sensibilidades tenham sido
desenvolvidas e cuidadas” (JOÃO DUARTE JR.).
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A MÚSICA COMO INSTRUMENTO
FACILITADOR DA APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A música é uma arte presente na sociedade desde o começo da humanidade. Ao longo dos séculos, ela foi sendo trabalhada e apresentada das mais diversas formas e em diferentes contextos, mas sempre foi vista como um grande aliado ao desenvolvimento humano
em sua totalidade. Desse modo, o objetivo do presente artigo é apontar como a linguagem
musical é importante na Educação Infantil como instrumento facilitador da aprendizagem,
desenvolvendo assim o cognitivo, motor e social da criança. A partir dos RCNEI (Parâmetros
Curriculares Nacionais para Educação Infantil), o artigo busca identificar como esse documento define a educação musical na escola, apresentando seus objetivos, conteúdos e sua intenção para que o professor seja mediador das propostas apresentadas, visando desenvolver a
criança plenamente através da música, aprimorando assim, sua visão de mundo, do outro e
de si mesma.

Palavras-chave: Música; Aprendizagem; Educação Infantil; Criança.
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INTRODUÇÃO

A

música tem o poder de despertar a criatividade e, propícia para quem a escuta uma
variedade de sensações e percepções, desenvolvendo o indivíduo de um modo geral.
Desse modo, o objetivo desse artigo é apontar como é importante o trabalho com a
linguagem musical na Educação Infantil de uma maneira exploratória é significativa, fazendo com
que a criança aprecie a música, e aprenda através da ludicidade de uma maneira ampla, contribuindo para sua aprendizagem.
Muitas escolas utilizam a música de maneira vasta e superficial, não explorando todos os seus
âmbitos, através das brincadeiras, movimentos e apreciações musicais. Na Educação Infantil a
música precisa ser trabalhada explorando a ludicidade, priorizando para as crianças momentos
de aprendizado, interação e cooperação. Os RCNEI (1998) reforçam a importância de o professor utilizar a música como ferramenta na construção da aprendizagem, através de atividades
que propiciem o seu contato com a mesma, de diferentes formas e contextos, oportunizando a
escuta de diferentes ritmos e melodias.
Para Brito (2003) a música é gesto, movimento e ação, tendo um vasto significado e aprendizado para a criança. É necessário permitir que a criança se expresse através da música e interprete
as canções livremente.Dessa forma, o artigo também mostrará o papel do professor perante o
trabalho com música na Educação Infantil, visto que ele é o mediador entre o conhecimento e o
aluno, para que assim, as atividades com a música seja uma realidade no cotidiano da criança,
propiciando ao aluno um aprendizado enriquecedor e significativo.
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Para Bréscia (2003, p. 25) a música é uma
A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA
“combinação harmoniosa e expressiva de
O INDIVÍDUO
A música sempre esteve presente na humanidade ao longo dos anos desde a antiguidade.
A palavra música tem origem na mitologia grega e significa “A arte das musas”. Na Grécia
Antiga, praticamente todos os filósofos como,
Pitágoras Samos, falava sobre o papel da música no universo e na formação do homem,
ensinando como certas músicas e até alguns
acordes musicais criam diferentes reações no
organismo humano.
Segundo Bréscia (2003, p. 31), “Pitágoras
demonstrou que a sequência correta de sons,
se tocada musicalmente num instrumento,
pode mudar os padrões de comportamento e
acelerar o processo de cura.”Na idade média
a música e sua funcionalidade eram vistas de
uma maneira um pouco diferente, nesse período o mundo era desbravado pelo fanatismo
religioso. Ellmerich (1979) descreve que esse
cenário de fanatismo extremo levou esse período histórico uma total inércia.
A música era muito usada nas igrejas, de uma
maneira muito singular, para eles a música era
a sua proximidade do altíssimo. Para os filósofos, em especial os pré-socráticos, a música
era tão importante que eles a viam como um
grande elemento que dava ordem ao universo.
No decorrer dos séculos ela foi vista de várias maneiras e mais utilizada em rituais, como
casamentos, nascimentos, velórios, entre outros. Com o desenvolvimento da sociedade,
atualmente a música pertence ao universo das
belas artes, é uma Arte que faz o indivíduo demonstrar e despertar diversos sentimentos através de seu ritmo, melodia e letra. Sua presença na humanidade é importantíssima, pois ela
faz com que as pessoas ampliem sua visão de
mundo, exercendo as mais variadas funções.

sons, é a arte de se exprimir por meio de sons,
seguindo regras variáveis conforme a época,
a civilização, etc.” Dessa forma, a música através dessa combinação harmoniosa de sons e
melodia, funciona como um elemento de comunicação e identificação, sendo uma valiosa
transmissão cultural entre as diversas gerações. Neste sentido, a música tem um papel
fundamental na formação do indivíduo e consequentemente na Educação como ferramenta
importante no processo de ensino – aprendizagem no contexto escolar.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O trabalho com a música na escola é algo
rotineiro na Educação Infantil, porém fazem-se necessárias algumas mudanças de como
é vista, explorada, trabalhada e apresentada a
música na escola, para que ela se torne mais
atraente e significativa para a criança.
A música é uma das linguagens mais importantes para a criança, e por isso a importância de ela ser trabalhada desde a Educação
Infantil no espaço escolar, pois ela transmite
sensações e auxilia no raciocínio lógico e no
desenvolvimento psíquico, motor e afetivo da
criança.
Nas escolas a música pode integrar o ensino
de outras linguagens, não sendo necessariamente uma linguagem exclusiva a ser trabalhada na Educação Infantil, para Faria (2001,
p.24): “A música como sempre esteve presente
na vida dos seres humanos, ela também sempre está presente na escola para dar vida ao
ambiente escolar e favorecer a socialização
dos alunos, além de despertar neles o censo
de criação e recreação”.
Para a criança o trabalho com a música é
uma forma de compreensão do mundo, faz
com que ela amplie sua visão de si mesma
e do outro. A música se faz presente desde o
ventre para a criança, já muito pequena o ato
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de balbuciar, brincar com brinquedos sonoros
Para Bréscia (2003), a musicalização é um
como chocalho, faz que a criança ao manuse- processo que possibilita a construção do coar objetos, crie sons e ritmos, apreciando suas nhecimento e estimula a criatividade, sensibilimelodias.
dade e a afetividade. Através da música, com
seus ritmos variados e estrutura de textos vaPor isso, a música na Educação Infantil pode riada, favorece na criança o desenvolvimento
ser trabalhada de diversas maneiras, pois ma- da percepção auditiva, possibilitando sua evonuseando certos objetos, ela desenvolve a lução na comunicação oral e social. Na Educacoordenação motora e os sons acerca do ob- ção Infantil além da música ser apresentada de
jeto. O professor necessita ser um mediador, diversas maneiras, é necessário que ela faça
estimulando e orientando a criança para que parte do dia a dia escolar, sendo apresentada
aprecie a melodia que está sendo criada. Brés- para a criança através da sua própria linguacia contribui com esse pensamento afirmando gem e de atividades lúdicas. A interação da
que:
ludicidade e da música, faz com que os alunos
Ao trabalhar com os sons, a criança aguça criem um mundo de novas descobertas, fantasua audição, ao acompanhar gestos e dançar sias e aprendizados.
ela está trabalhando a coordenação motora e
a atenção, ao cantar ou imitar sons ela está
Brito (2003) salienta a importância de apreestabelecendo relações com o ambiente em sentar desde muito cedo a linguagem musical
que vive. O aprendizado de música, além de para a criança através de histórias, dramatizafavorecer o desenvolvimento afetivo da criança, ções e brincadeiras. Pensando no trabalho com
amplia a atividade cerebral, melhora o desem- a música de uma maneira ampla, utilizando
penho escolar dos alunos e contribui para inte- gestos e movimentos, Brito (2003) acrescengrar socialmente o indivíduo (BRÉSCIA, 2003, ta: “É certo que a música é gesto, movimento
p. 81).
e ação. No entanto, é preciso dar as crianças
a possibilidades de desenvolver a expressão,
Dessa forma, a criança faz a relação com permitindo que criem gestos, que observe e
a música através dos seus conhecimentos emitem os colegas e que, principalmente, conprévios e das pessoas que a cercam, possi- centrem-se na interpretação da canção, sem a
bilitando a aprendizagem. É preciso oferecer obrigação de fazer gestos comandados durandiferentes estímulos para que o intelecto se te o tempo todo” (BRITO 2003, p. 93).
desenvolve. Se faz necessário que o professor
apresenta diferentes atividades como: dançar,
Dos diversos benefícios já apresentados socantar, bater palmas, movimentos com o corpo bre a linguagem musical, o vínculo entre proe fazer gestos, favorecendo o senso rítmico, a fessor e aluno passa também a ser estabelecicoordenação motora e a inteligência.
do. Por meio da expressão musical o Educador
pode compreender a criança, pois suas emoSegundo Brito (2003, p. 03)“O estímulo so- ções tornam-se mais evidentes em suas expenoro aumenta as conexões entre os neurônios riências criativas e ritmadas.
e, de acordo com cientista de todo o mundo,
quanto maior a conexão entre os neurônios,
É necessário que o professor tenha sensibimais brilhante será o ser humano.” A musica- lidade para perceber as formas que a música
lização é um processo cognitivo e sensorial, pode ajudá-lo em sala de aula, colocando o
possibilita que a criança tenha envolvimento aluno como protagonista do seu aprendizado e
com o mundo sonoro e a percepção rítmica.
ativo nas propostas realizadas em sala de aula,
fazendo com que o aluno escolha as músicas
e as atividades. Zaboli (1998) acrescenta:
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A música tem como finalidade auxiliar o professor em suas tarefas diárias. Ajuda o aluno
em seu desenvolvimento intelectual, motor e
social. Também ajuda a combater a agressividade, pois canaliza o excesso de energia; ajuda a enfrentar o isolacionismo; desenvolve o
espírito de iniciativa e funciona como higiene
mental. Portando, a música é um grande benefício para a formação, o desenvolvimento do
equilíbrio, da personalidade, tanto da criança
como do adolescente (ZABOLI, 1998, p.96).

Sendo assim, o professor buscando atividades significativas envolvendo a explorando a
música, faz com que, o aluno tenha mais concentração e percepção, desenvolva sua oralidade e se insira com mais facilidade no mundo
da leitura e da escrita.

Faria (2001) define a música como fator na
aprendizagem, sendo algo de cunho afetivo e
emocional. Muitas crianças escutam canções
de “ninar” desde pequenas pela sua mãe ou
responsável, com isso a criança adquire e deA música deve ser explorada em todo o seu senvolve habilidades que vão além do contexto
âmbito e de todas as possibilidades que po- escolar, mas de noção do mundo em que está
dem ser apresentadas, garantindo um contato inserida.
diferenciado e inovador em relação ao ensino-aprendizagem, permitindo que o aluno seja atiPara Bréscia (2003, p.81) “[...] o aprendizavo em sua aprendizagem, expressando-se e se do de música, além de favorecer o desenvolfazendo ouvir.
vimento afetivo da criança, amplia a atividade
cerebral, melhora o desempenho escolar dos
A música precisa ser fundamental no Currícu- alunos e contribui para integrar socialmente o
lo da Educação, pois segundo Ponso (2008, p. indivíduo”. Dessa forma, a música sendo bem
13) “A música é um saber científico, não com trabalhada, com intenção e objetivo no contexcaráter fechado em si, mas que auxilia, inte- to escolar, a criança consegue se relacionar
rage, enriquece e é apreendida em conjunto melhor em todos os contextos de sua vida:
com as demais áreas do conhecimento, seja a
matemática, a literatura ou a história.”
A música pode contribuir para a formação
global do aluno, desenvolvendo a capacidade de se expressar através de uma linguagem
A MÚSICA COMO MEIO DE
não-verbal e os sentimentos se emoções, a
APRENDIZAGEM: COGNITIVO,
sensibilidade, o intelecto, o corpo e a persoAFETIVO E SOCIAL DA CRIANÇA
nalidade [...] a música se presta para favorecer
A música no meio educacional como forma uma série de áreas da
criança. Essas áreas incluem a “sensibilidade aprendizado faz o indivíduo questionar e
explorar seus valores e costumes e, quanto de”, a “motricidade”, o “raciocínio”, além da
mais cedo seu conto com ela, esses questiona- “transmissão e do resgate de uma série de elementos e valores tornam-se mais evidentes. A mentos da cultura” (DELBEN, 2002, p. 52-53).
aprendizagem é o processo pelo qual a criança adquire habilidades e informações.
Compreender a música como linguagem e
forma de conhecimento faz com que, a criança
Cabe ao Educador ser presente e mediar seja vista como um ser consciente e ativo, que
esse processo de aprendizagem, sabendo trainterage o tempo todo com o meio e que orgabalhar e desenvolver atividades com a música.
niza suas ideias e pensamentos.
Segundo Freire (2002, p.39), “Por isso é que,
na formação permanente dos professores, o
É necessário que a música seja vista, aprimomento fundamental é da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a práti- morada e explorada por todos, ela possibilita
ca de hoje ou de ontem que se pode melhorar a cura e muda a percepção de todos que estão inseridos onde ela está sendo trabalhada.
a próxima prática”.
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Para as escolas com crianças com necessidades especiais, o trabalho com a música abre
espaços e traz oportunidades para que essas
crianças possam se expressar e se relacionar
de diversas maneiras com as outras pessoas
ao seu redor, professores e alunos. Bréscia
(2003) afirma que:
crianças mentalmente deficientes e autistas
geralmente reagem à música, quando tudo o
mais falhou. A música é um veículo expressivo
para o alívio da tensão emocional, superando
dificuldades de fala e de linguagem. A terapia
musical foi usada para melhorar a coordenação motora nos casos de paralisia cerebral e
distrofia muscular. Também é usada para ensinar controle de respiração e da dicção nos casos em que existe distúrbio da fala (BRÉSCIA,
2003, p. 50).
A música é uma aliada para o processo de
aprendizagem, como mencionado anteriormente. Essa arte interfere em todos os sistemas
da criança, explorando seu cognitivo através
do aprimoramento das diferentes linguagens
e da criatividade, explorando o afetivo através
do aprimorando de todos os seus sentidos e
sentimentos e, o social fazendo a criança se
perceber de diferentes maneiras, explorando o
mundo de uma forma mais ampla e significativa (BRÉSCIA, 2003).

A linguagem musical tem estrutura e características próprias, devendo ser considerada
em três eixos: 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
(BRASIL, 1998, p.48).
Dessa forma, é necessário que o professor
previamente delimite os objetivos a serem
atingidos, trabalhando a linguagem musical
seguindo os eixos, conforme faixa etária e desenvolvimento da turma. Segundo o RCNEI,
o processo de desenvolvimento musical deve
propiciar:
a exploração de materiais e a escuta de
obras musicais para propiciar o contato e experiências com a matéria-prima da linguagem
musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio; a vivência da organização dos sons e silêncios em linguagem musical pelo fazer e pelo
contato com obras diversas; a reflexão sobre a
música como produto cultural do ser humano
é importante forma de conhecer e representar
o mundo (BRASIL, 1998, p.57).

A EDUCAÇÃO MUSICAL E O
REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Assim, os conteúdos musicais são organizados pelo RCNEI em dois blocos: o “fazer musical” e a “apreciação musical”, ambos levam
a criança em contato com a música e suas nuances. De acordo com o documento, ao ouvir
O RCNEI (Referencial Curricular Nacional uma música, apreciá-la, brincar de roda, etc.,
para Educação Infantil) serve como orientação são atividades que despertam e estimulam a
para os professores, propondo objetivos e mé- criança pelo interesse na atividade proposta.
todos para melhorar o seu trabalho em sala de
Segundo Brito (2003, p.57), “consideramos
aula. O RCNEI, volume 3 – conhecimento de
mundo, apresenta objetivos e conteúdos mu- fazer musical como o contato entre a realizasicais no contexto escolar e orientações que ção acústica de um enunciado musical e seu
auxiliam os profissionais da educação em sua receptor, seja este alguém que cante, compoprática pedagógica. De acordo com RCNEI nha, dance ou simplesmente ouça.” Por isso,
o RCNEI apresenta como orientação didática,
(1998):
jogos e brincadeiras de improviso envolvendo
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a música. O “fazer musical” é uma maneira de sos materiais para ampliar seu repertório musise comunicar por meio do improviso, favore- cal, favorecendo sua aprendizagem.
cendo o desenvolvimento da comunicação e
da expressão na Educação Infantil.
Na Educação Infantil a maioria das atividades são realizadas em grupo, sendo assim, as
O “fazer musical” na Educação Infantil pode atividades com música contribuem para esses
ser trabalhado pelo professor de diversas ma- momentos, a partir da socialização, compreenneiras, com crianças de 0 a três anos, o Brasil são, participação e cooperação. Com isso, as
(1998, p.58) fala que, “exploração, expressão crianças percebem que são pertencentes de
e produção do silêncio e de sons com a voz, uma sociedade.
o corpo, o entorno, e materiais sonoros diversos.”
Os Parâmetros Curriculares Nacionais da
Educação Infantil, relatam a música como algo
Sendo assim, o professor pode utilizar por indissociável na construção do indivíduo como
meio da ludicidade atividades que propicie o um todo, pois além dela aprimorar diferentes
desenvolvimento da percepção e atenção dos habilidades na criança, ela forma um cidadão
bebês, cantando, produzindo vozes por meio mais crítico e analítico. Para Bréscia (2003, p.
de imitações, através de sons corporais, baten- 41), “A investigação científica dos aspectos e
do palmas ou com brinquedos sonoros, como processos psicológicos ligados à música é tão
chocalho. Para crianças de quatro a seis anos, antiga quanto às origens da psicologia como
as possibilidades e o aprimoramento do conhe- ciência.”
cimento se ampliam ainda mais no trabalho do
Com isso, a música precisa ser vista com
“fazer musical”. Referente aos conteúdos de toda a sua amplitude, não apenas como um
linguagem musical para esta etapa, a RCNEI elemento recreativo, mas sim algo a ser exdestaca que:
plorado com todas as suas singularidades. As
singularidades da música e os ritmos, faz difeReconhecimento e utilização expressiva, em rentes estímulos cognitivos pro cérebro. Os timcontextos musicais das diferentes caracterís- bres, as notas e os sons, auxiliam-na atenção
ticas geradas pelo silêncio e pelos sons: al- e na memória.
tura (graves ou agudos), duração (curtos ou
longos), intensidade (fracos ou fortes) e timbre
Das diferentes atividades com a linguagem
(característica que distingue e “personaliza” musical, as cantigas de roda e parlendas, por
cada som). Reconhecimento e utilização das possuírem ritmos atraentes e letras de fácil asvariações de velocidade e densidade na orga- similação, são um estilo musical geralmente
nização e realização de algumas produções passado de pai pra filho e perpétua gerações,
musicais. Participação em jogos e brincadei- exercendo na criança um papel afetivo e lúdiras que envolvam a dança e/ou a improvisação co, ultrapassando o contexto escolar. É necesmusical. Repertório de canções para desenvol- sário que a escola possibilite que as crianças
ver memória musical (BRASIL 1998, p. 59).
tenham contato com diferentes gêneros musicais, apresentando diferentes estilos e letras de
O documento reforça em diversos momen- músicas para as crianças, ampliando sua visão
tos, a importância do professor para com o da realidade, e conhecendo diversas culturas
trabalho com a música na Educação Infantil, através da música.
pois compreende que seja necessário que o
mesmo tenha comprometimento com essa arte
Os objetivos e conteúdos propostos pelo RCe, apresente a música para a criança de uma NEI, visam possibilidades de aprendizagens
maneira que ela sinta-se parte da construção significativas no desenvolvimento por meio da
da atividade proposta, disponibilizando diver- linguagem musical. Ouvir uma música, saber
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apreciá-la, distinguir seus sons, inseri-las no
cotidiano, dançar conforme o ritmo da música, brincar com o som e o silêncio, sonorizar
histórias, entre outros, são conteúdos básicos
e de excelência para o aprimoramento de uma
criança na Educação Infantil. Acerca dessas
habilidades musicais que podem ser desenvolvidas nas crianças, Jeandot (1997, p.63-64)
afirma:
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 entoa mais facilmente e consegue cantar melodias inteiras.[...]
Consegue sincronizar os movimentos da mão
ou do pé com a música [...] Consegue pular
em um só pé e dançar conforme o ritmo da
música. Percebe a diferença dos diverso 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 (JEANDOT, 1997,
p.63-64).
Sendo assim, o professor pode trabalhar as
atividades observando o interesse e as habilidades já desenvolvidas por essa criança, observando sua faixa etária, sua capacidade de
memória auditiva e reconhecimento de sons. É
importante ressaltar que o professor de Educação Infantil é um profissional polivalente e que
geralmente não tem formação em musical e,
muitas vezes pode se sentir inseguro quanto
ao modo de se trabalhar música no contexto
escolar de uma forma realmente significativa.

tica a ausência de uma orientação no RCNEI
de como realizar a integração das expressões
artísticas na linguagem musical, visto que as
mesmas precisam ser desenvolvidas por um
único professor.
[...] a principal tarefa do professor da creche
ou da escola de educação infantil é lidar, de
modo vivo e integrado, com todas as atividades, conteúdos e ações. Isso, porém, está ausente no documento, e a integração tem de ser
feita pelo próprio professor. É bom que o professor imagine, ele mesmo, maneiras de fazer a
integração, pois isso o leva a refletir acerca da
própria experiência. No entanto, nas condições
atuais em que as escolas e creches vivem,
esse tipo de conduta é inadequado, pois há
garantia de que a reflexão seja feita por cada
professor ou mesmo pela instituição. A capacidade de refletir acerca da própria prática é um
ideal a ser perseguido, mas no momento, difícil
de ser realizado (FONTERRADA 2008, p. 261).
Mesmo assim, Fonterrada (2008, p. 261) salienta que é possível um professor polivalente,
como o professor de Educação Infantil, talvez
perante algumas dificuldades trabalhar música
no contexto escolar, dizendo: “[...] para que os
objetivos sejam atingidos é preciso que haja
suporte, supervisão e cursos de capacitação e
aperfeiçoamento docente”.
Portanto, é indissociável a valorização do
professor e a preparação de profissionais reflexivos, diversificando as práticas de formação para que esse professor esteja cada vez
mais preparado para suas atividades em sala
de aula. Assim, mediando e orientando crianças cada vez mais lúcidas, ativas e criativas,
utilizando a música como um meio eficaz na
construção do conhecimento.

Sendo assim, o professor mesmo não tendo especialização na área, necessita buscar
o apoio em livros e no RCNEI para que ele
seja o mediador dessa aprendizagem. Porém,
FONTERRA (2008) analisa e realiza uma crí906
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música possui diversas representações para as pessoas e possibilita o desenvolvimento
pleno do indivíduo como um todo. Desse modo, pode -se afirmar que através da música são
trabalhadas diversas áreas do conhecimento e desenvolvida diferentes habilidades no homem.
Portanto, na Educação Infantil é importantíssimo o trabalho com a linguagem musical, pois a
criança aprende brincando com a música de uma forma lúdica, aprendendo de uma maneira
mais significativa. É necessário que o professor tenho um senso reflexivo mediante ao seu trabalho, trabalhando a música de uma maneira ampla, fazendo com que o aluno tenha interesse
na música, percebe sons, explore o movimento e, tenha a oportunidade de conhecer diferentes
ritmos e melodias ampliando assim seu conhecimento.
O RCNEI (1998) orienta através de objetivos e conteúdos da linguagem musical e propõe
metodologias significativas para facilitar a prática desse professor de Educação Infantil que não
possui formação na área.
Sendo assim, conclui-se que a música é uma arte que desenvolve a criança plenamente, em
seu cognitivo, social e afetivo, sendo um grande facilitador no desenvolvimento do conhecimento. O professor sendo mediador e orientador desse conhecimento, trabalhando a linguagem
musical de uma forma exploratória, apresentando para as crianças diferentes atividades envolvendo a música e inserindo-a na rotina escolar, faz com que a criança explore e tenha mais
noção corporal e auditiva, tornando-se um indivíduo mais reflexivo e ativo em seu processo de
ensino-aprendizagem.
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ARTE NA EDUCAÇÃO

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo compreender a arte, um breve relato da história e
a importância na educação. Diante dos questionamentos apontados, iniciou-se um estudo
bibliográfico baseado análises e estudos de autores que embasam as concepções apresentadas neste artigo. Concluiu-se, o ensino de artes na educação e o desenho como reproduções
artísticas tratam de uma das primeiras formas de comunicação que a criança se vale. Desta
feita, podemos dizer que a arte tem suma importância na formação acadêmica do indivíduo.
A transformação ocorrerá com o aguçamento da criatividade e sensibilidade desde o início
seu início escolar.

Palavras-chave: Arte; Educação; Cultura; Cidadania.
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INTRODUÇÃO

A

educação, nos remete a todo ensino abordado em ambientes escolares ou não. Ela é
composta por muitos fatores, e é direito garantido por lei, para crianças e adolescentes, desde a educação básica até o Ensino Médio, pensar em métodos e estratégias
que visam trazer para o ambiente escolar uma igualdade de direitos, é o que se faz necessários
neste contexto.
A educação é caracterizada por uma busca de valores, e a escola tem papel importante nesse
sentido, como mediadora, proporcionando trocas de conhecimentos, informações e experiências
vividas. Assim, as práticas na educação contribuem para a formação da cidadania, para que os
alunos tenham acesso ao seu direito de educação dentro de suas especificidades promovendo
um ambiente socializador e aberto para as inúmeras possibilidades de aprendizado que esta
atividade propicia.
A arte e a cultura fazem parte da formação humana. Desde os tempos primórdios, e em toda
a sua formação, o ser humano produz arte, e está se manifesta em várias vertentes. A partir do
momento que foi compreendida como fundamental na sociedade, a arte passou a compor o
currículo educacional das escolas, e por isso torna-se imprescindível em sua formação enquanto
cidadão.
O objetivo desta pesquisa é analisar e conceituar os termos relacionados à Arte e Educação,
e trazer pontos significativos e necessários a estas modalidades e práticas na educação.
O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, de cunho investigativo, com uso de
procedimento de levantamento de dados bibliográficos, e é elaborada com base em material já
publicado. Por meio de um estudo minucioso e estratégico a pesquisa se mantém com objetivo
de aprofundar os conhecimentos da área educacional.
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O aprendizado passado de gerações à gerações se dá por meio das vivências, “a criança
vê, entende, imita e aprende com a sabedoria
Segundo Brandão (2007):
no próprio gesto de fazer a coisa” (p.18). DesNinguém escapa da educação. Em casa, na rua, na sa forma podemos concluir, baseado no estuigreja ou na escola, de um modo ou de muitos todos do do autor que:

O QUE É EDUCAÇÃO?

nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender - e-- ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias
misturamos a vida com a educação. Com uma ou com
várias: educação? Educações (BRANDÃO, 2007, p.7).

A educação é um dos instrumentos mais
importantes na nossa sociedade, e ela nasce
antes mesmo de irmos para a escola. A educação, em sua totalidade, se dá em espaços diversos, e de diferentes modos. De acordo com
a cultura, a religião e a especificidade de cada
povo. Dessa forma, não podemos restringir a
educação ao espaço escolar. Pois quando chegam à escola os alunos já possuem saberes e
aprendizados, que vão para além dos muros
da escola:
Existe a educação de cada categoria de sujeitos de
um povo; ela existe em cada povo, ou entre povos que
se encontram. Existe entre povos que submetem e dominam outros povos, usando a educação como um recurso a mais de sua dominância. Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos
sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do
aprender; primeiro, sem classes de alunos, sem livros e
sem professores especialistas; mais adiante com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos (BRANDÃO, 2007, p. 9).

Não há uma forma única nem um único modelo de
educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não
é a sua única prática e o professor profissional não é o
seu único praticante (BRANDÃO, 2007, p.9).

Uma educação que visa os direitos e luta por
eles, deve ser interdisciplinar, e contemplar os
temas transversais, pois são estes que caracterizam a sociedade atual, e os alunos precisam
ter acesso à essas informações. Para isso, o
modelo de educação, pautada em disciplinas
tradicionais, vai contra a esta educação para
o mundo.
Em detrimento desta questão da educação,
surge a Arte, como uma das disciplinas dentro
desta área. A história da Arte perpassa por período histórico, até ser destinada como necessária no currículo educacional.

O CONTEXTO ARTÍSTICO CULTURAL –
UM POUCO DA HISTÓRIA
Segundo Brandão (2007), quando pensamos
em contexto artístico, estamos nos remetendo
ao espaço possibilitado e ofertado para que os
indivíduos possam explorar as modalidades artísticas e culturais. Nesse sentido, vamos buscar aprofundar sobre o processo cultural histórico vivenciado pela Arte e o seu contexto, em
um breve relato.

A educação, nesse sentido, não é algo que
pode ser limitada, em seus primórdios, não era
concebida no modelo que temos hoje, com espaços específicos denominados de escola, ela
nasce de uma necessidade de se ensinar para
os mais novos a sabedoria dos mais velhos,
e isso já ocorria desde as aldeias indígenas,
Para o autor, a história da Arte pode ser
como descreve o autor Carlos Brandão, em
compreendida por meio de um conjunto de
seu livro O que é Educação (2007).
conhecimentos que se referem às atividades
desenvolvidas pelo homem com propósitos estéticos, desde os primórdios de sua existência.
Quando relatamos a história da Arte estamos
dizendo sobre a história da humanidade, pois
ambas se desenvolvem de maneira paralela.
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Nesse contexto, pode-se destacar que o arranjo desta história não está finalizado, pois
de acordo com os avanços da sociedade ela
se altera e se adéqua as novas necessidades.
Todo conhecimento que se tem até hoje, foi
reunido graças aos esforços de historiadores,
antropólogos, arqueólogos, artistas, filósofos,
linguistas e outros estudiosos que se empenharam na busca e no registro das manifestações artísticas (BRANDÃO, 2007).

• Arte na Idade Moderna - A Idade moderna foi um período de intensa expansão. Foi o
tempo das descobertas geográficas. As obras
artísticas fundamentava-se na natureza. Muitos
estudados no campo da História da arte, Constituíram destaques da época: 4
Renascimento – Ressurgiu a arte greco-romana e destacou-se a pintura.

Barroco – Valorizou sentimentos e emoções.
A história da Arte se revela por meio da ex- O estilo sofreu influência da Reforma Protestanpressividade das ideias, dos sentimentos e do te e contra reforma.
cotidiano do povo. É uma forma de manifestação da humana, e durante sua constituição foi
Rococó – Fase de valorização dos traços dedividida em períodos.
corativos. O ponto de destaque era decoração
e ornamentação dos ambientes.
Arte na Pré-História - A Pré-História deixou
vestígios dos primeiros ensaios artísticos da
• Arte Idade Contemporânea - Época de
humanidade. Nesta época o homem lutava grandes conflitos como a Revolução Francesa,
contra as intempéries do ambiente. Tentava so- a Primeira e a Segunda Guerra e a Guerra Fria.
breviver, caçando para não ser caçado, bus- Artistas manifestam-se através de movimentos
cando caminhos em um imenso mundo des- como: Neoclassicismo, Romantismo, Realismo
conhecido e desprovido de tudo. Ainda assim e o Impressionismo, que revolucionou a arte do
encontrou inspiração para a pintura.
século XX.
• A arte do Homem das Cavernas - As formas
pioneiras de expressão artística que se conhece deste tempo são as pinturas rupestres. São
as primeiras atividades de arte de que se tem
notícia. Foram descobertas em vários locais
de nosso planeta, que devido a isto ficaram
denominados sítios arqueológicos. Nas paredes de cavernas, o homem pré-histórico deixou desenhado seu modo de viver. Pintou sua
maneira de ver o mundo. Retratou desenhos
de animais, cenas do dia a dia, e sinais de
como se relacionavam entre si. Através destes
desenhos rústicos, registrou suas crenças e a
maneira como percebia a natureza.

• Arte do século XX - Marcada pelo aparecimento de grandes tendências artísticas como:
Expressionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, abstracionismo, Dadaísmo e Surrealismo.
Estes movimentos representaram muito para o
mundo. No decorrer de cada uma destas fases,
grandes artistas surpreenderam, obras notórias
foram criadas. Mais capítulos impressionantes
e inusitados foram acrescentados aos anais da
arte.
O processo histórico cultural é contínuo, pois
a cada nova ideia, manifestação ou expressão
artística, que surge é mais um ponto a acrescentar em sua escrita.

• Arte na Idade Média - Neste período foi
grande a influência religiosa. Destacaram-se as
Na educação, a Arte é considerada como
expressões artísticas Celta, Gótica e Romana. uma disciplina indispensável na formação do
aluno, enquanto ser social. A Lei 13.278 se estabelece, e determina que as expressões culturais estejam presentes dentro do ensino de
artes da educação, como diz o texto a seguir:
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Art. 26 - os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
dos educandos.
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular
obrigatório da educação básica.
§ 6o As artes visuais, a dança, a música e o teatro
são as linguagens que constituirão o componente curricular (BRASIL, 2016b).

É nesse sentido que a Lei torna-se importante, pois valoriza a cultura e a simbologia das
culturas locais, promovendo na educação um
espaço tanto para discussão de melhorias no
ensino, sempre o aproximando da realidade
dos alunos. Isso se remete ao exercício da cidadania cultural, um direito do indivíduo, e é
nesse contexto que as práticas musicais se
mostram como um fator favorável para a transformação social dos grupos e indivíduos, pois
é na escola que há o maior encontro de pessoas com valores distintos, e é nesse espaço que
se deve promover e estabelecer a valorização
social e cultura:

CONCEPÇÃO DE ARTE
Podemos compreender Arte como uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e
significa técnica ou habilidade. Podemos dizer
que é uma manifestação humana comunicativa
muito antiga.
A arte possui está densamente relacionada
com as sensações e emoções dos indivíduos.
Como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura, etc. Ressalta-se ainda que a arte tem
uma importante função social no alcance que
sujeita características históricas e culturais de
determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. A arte existe em todas
as culturas e sua definição foi e continua sendo
discutida incansavelmente:
Conceituar Arte depende de quem a formula e da
época dessa elaboração. Não é possível entender a
cultura de um país sem conhecer sua obra artística.
Arte é artefato, linguagem, emoção, conhecimento. Por
meio das artes, é possível desenvolver a percepção, a
imaginação, a capacidade crítica e analisar a realidade
de maneira a transformá-la (SOARES, 2016, p.30).

Dessa forma, podemos dizer que a Arte está
diretamente ligada à cultura, e por isso tão necessária dentro da educação, ao trazer aspectos relevantes culturais e históricos, necessáA história da arte deixa bem claro que a Arte é de
suma importância quando inserida no cotidiano esco- rios para a aprendizagem e formação humana.
lar, é fundamental para o aprendizado das mais diferentes disciplinas. A interdisciplinaridade, cada vez mais,
vem sendo discutida para se trabalhar na educação,
em todos os níveis: educação básica, graduação, pós-graduação, pois ela traz um conhecimento circular, que
contribui para um conhecimento que interage saberes
(SOARES, 2016, p.19).

No art. 7º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação de 1971, o ensino da Arte passou a
ser obrigatório no currículo escolar do Ensino
Fundamental e Médio, com nomenclatura Educação Artística. A Educação Artística era uma
atividade e não uma disciplina e caracterizou-se na escola, sobretudo, pela espontaneidade,
abalizada por uma metodologia que priorizava
a livre expressão, um deixar-fazer sem maior
comprometimento com o saber artístico.

É necessário respeitar as crianças como indivíduos que mesmo sendo tão pequenos,
pensam, tem vontades, desejos, medos, e
estão de frente a um mundo desconhecido e
promovendo todos os caminhos necessários
para que eles se desenvolvam e inteirem-se ao
Em 1988, ano da nossa atual Constituição Femundo, possibilitando a eles a descoberta de deral, em meio a discussões sobre educação,
experiências novas, através de atividades que sofreu ainda riscos de ser excluída do currícuestimulam o corpo, a mente e a curiosidade.
lo escolar, fato que levou educadores da área
a organizarem manifestações a fim de garantir
a permanência do estudo das artes nas esco-
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• Possui capacidade de seduzir e mobilizar.
las. Finalmente, com a atual Lei de Diretrizes
e Bases (1996), foram revogadas disposições
• Facilita a abordagem de temas que são, em geral,
anteriores e a matéria “Artes” foi reconhecida tabus.
como disciplina, tendo seu ensino se tornado
obrigatório na educação básica, conforme dis• Permite ver ilustradas situações cotidianas.
põe o parágrafo 2º do artigo 26: O ensino da
• Permite também o questionamento de padrões e
arte constituirá componente curricular obrigatóvalores estabelecidos.
rio, nos diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento cultural
• Atinge o indivíduo (tanto quem apresenta quanto
quem aprecia) em todos os níveis: racional, físico, emodos alunos:
cional, espiritual e social.
A discussão em torno da nomenclatura Educação Artística é bastante discutida no Brasil. Essa educação
pode-se dizer que é um conjunto de diferentes tipos de
conhecimentos, que visam à criação de significados de
formas artísticas apresentadas por significados e por
meio das imagens visuais, sonoras, corporais ou literárias (SOARES, 2016, p.31).

• Além do contato consigo mesmo, experiência-se o
contato com o outro também em sua plenitude.
• Exercita o trabalho coletivo.
• Permite o contato com manifestações culturais de
seu povo e de outras localidades.

Sendo assim, o ensino de artes passa a vi• É prazerosa, lúdica.
gorar as instituições de ensino, e possibilita a
• Torna-se também sedutor para instituições financiacriação de estratégias variadas pelos profissiodoras
(por seu potencial no que se refere a visibilidade),
nais, para explorar a disciplina, agora como um
(VILLAÇA, 2014, p.83).
componente curricular, necessário à formação
dos alunos, agregando no conhecimento e
É de fundamental importância que as escolas
aprendizagem.
possam criar um espaço onde a criança possa se expressar, propiciando condições ideais
O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO
para o seu desenvolvimento criativo, onde ela
tenha a possibilidade de expor seus sentimenO ensino da arte nas escolas é uma reivintos, pensamentos e a leitura que faz do mundo
dicação feita por arte - educadores que se arcom o qual se relaciona:
rasta por longa data, sendo o ensino da arte
com importância equivalente à alfabetização e
A arte acessa, tanto para quem faz, quanto para quem
letramento.
usufrui, diversos elementos da natureza humana, como
A Inclusão do ensino das artes no currículo
da educação básica ministradas por um professor especialista agregam enriquecimento e
qualidade ao desenvolvimento total do aluno.
Mas porque é tão importante a Arte na educação? Considerando os conceito de arte e
arte-educação discutidos até agora e de seus
elementos até aqui pontuados, a autora Villaça
(2014) lista algumas potencialidades do uso da
arte como estratégia ou metodologia na abordagem de conteúdos de disciplinas diversas.

já dito anteriormente. Para cada indivíduo, terá um significado diferente, resultante da combinação entre nossa
percepção sensorial e nossas referências simbólicas:
memória, cultura, imaginação, mitos, sentimentos etc.,(
VILLAÇA, 2014, p.79).

O ensino da arte e sua utilização nos espaços escolares, promove uma infinidade de possibilidades e descobertas para o aluno que só
tem a agregar de maneira significativa em seu
aprendizagem. Ela possibilita mais do que o
desenho, mas pode ser utilizada de maneira
interdisciplinar com todas as outras áreas do
conhecimento:
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A liberdade que a arte possui de inverter, deslocar,
ressignificar confere a ela um caráter transgressor, necessário dentre outras coisas, para questionar valores
pré-estabelecidos da sociedade. É interessante, para
quem trabalha com educação, conhecer a importância
do deseducar. Levando-se em conta que educação se
dá com base nos valores de determinada sociedade
em determinada época, não é difícil listar valores antes
considerados oficiais e atualmente questionados. Na
época da escravidão, por exemplo, as pessoas eram
educadas para serem escravistas ou escravos (VILLAÇA, 2014, p.80).

De acordo com Lowenfeld e Brittain (1977),
o educador não deve impor regras e muito menos padrões para os desenhos, seja na construção ou no simples colorir de um desenho,
comentários do tipo, que desenho bonito ou
feio, são desnecessários. A preocupação central do professor deve estar voltada a um fazer
significativo, proporcionando momentos de experimentações e descobertas pessoais.
É muito comum que os educadores se antecipem em nomear os desenhos feitos pelas e
diante de tal situação, é muito importante saber
aproximar-se de um desenho infantil, exigindo
por parte do educador capacidade para ler e
ampliar a capacidade de leitura dessas produções:
Todo ensino que se baseia na cópia não é ensino
inteligente. O aprendizado que depende basicamente
do desempenho eficiente da capacidade de copiar é
um ensino que não considera a criança como um ser
cognitivo. A criança se torna um depósito de informação sem reflexão, exercício do poder e da dominação.
Fornece um “modelo” para ser copiado exclui a possibilidade de a criança selecionar seus interesses e necessidades reais. No ato da seleção está inclusa uma
leitura da realidade, que, em si, é um exercício reflexivo
e criativo (DERDYK, 2004, p. 107).

Os professores da educação básica presenciam a fala de muitos alunos que afirmam: “eu
não sei desenhar”, frase essa que enfraquece
e intimida, demonstrando a latente falta de confiança, incapacidade de expressar ideias e sentimentos, onde muitas vezes, a escola torna-se
responsável por tal comportamento que vem
sendo repetido desde a passagem da criança
pela educação infantil, onde a principal preocu-

pação é de transmissão de conteúdos vazios,
sem abrir espaço para a expressão natural do
indivíduo:
As ideias podem ser transgredidas de várias formas,
artísticas ou não. Mas a arte é, sem dúvidas, um excelente exercício de liberdade, uma vez que cada obra de
arte cria suas próprias regras no exato momento em
que se constrói. Neste caso, amplia-se o poder criador
do espectador, que completa a obra que aprecia, com
suas próprias referências (VILLAÇA, 2014, p.80).

Para que ocorra um pleno desenvolvimento da capacidade criadora que existe em todos nós, torna-se necessário que o professor
compartilhe das descobertas, inseguranças,
medos das crianças, encorajando-os e incentivando-os, tornando-se presente em todos os
momentos de educar.
Ao educador, cabe o importante papel de não
só tentar interpretar o desenho infantil, e muito
menos ficar preso apenas ao desenho, pois a
arte é mais do que desenhar, e nela cabem diversas expressões. É preciso ir além, procurando considerá-lo como a mais genuína forma de
expressar seus sentimentos, de mostrar a sua
forma de ver e interagir com o mundo:
Lembremos, por fim, da diversidade de linguagens
existentes no campo das artes: Música, Teatro, Dança,
Circo, Artes plásticas (pintura, escultura, xilogravura
etc), Cinema, Fotografia, Literatura, Radio, Video... Cada
uma dessas linguagens se desdobra em subdivisões,
estilos, linhas, estéticas. Mais uma vez salientamos que
quanto mais conhecemos, mais aumentamos nosso repertório de possibilidades (VILLAÇA, 2014, p.80).

Por meio da arte, além de trazer todas as
emoções nas quais a criança está imersa, é
possível demonstrar suas interações socioculturais e suas vivências, e, ainda pode e deve
ser usado como ferramenta de aprendizagem,
tanto na aquisição da escrita como de outras
disciplinas. Existe uma preocupação de caráter didático: como exercitar: a capacidade de
observar e o desejo de tornar a observar, descobrindo ainda as coisas que não tinham sido
vistas? O olho que se torna capaz de descobrir
a riqueza do simples e do habitual (VILLAÇA,
2014, p.80).
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O ensino da arte precisa ser constantemente avaliado, discutido e registrado, buscando
novas ações. A escola pode tirar da criança,
um pouco da graça do fazer artístico, modificando muitas vezes esse termo para “dever fazer” e direcionando a criança em “como fazer”
(VILLAÇA, 2014, p.80).
A avaliação neste processo deve ser de acordo com a produção do aluno, de forma em que
este possa registrar sua marca individual, utilizando-se de procedimentos e técnicas da linguagem visual. Podemos neste processo, avaliar se o aluno argumenta criticamente a sua
criação, respeitando os gostos e valores do outro. É fundamental que o educando saiba, além
de conhecer, analisar, argumentar e valorizar
a produção artística, a respeito dos elementos
da linguagem visual. Desta feita, podemos dizer que a arte tem suma importância na formação acadêmica do indivíduo. A transformação
ocorrerá com o aguçamento da criatividade e
sensibilidade desde o início seu início escolar
(VILLAÇA, 2014, p.80).

COMPONENTES DO ENSINO DE
ARTES

Cada uma dessas visualidades é utilizada de modo
particular e em várias possibilidades de combinações
entre imagens, por intermédio das quais os alunos podem expressar-se e comunicar-se entre si de diferentes
maneiras. [...] A educação em artes visuais requer trabalho continuamente informado sobre os conteúdos e
experiências relacionados aos materiais, às técnicas e
às formas visuais de diversos momentos da história,
inclusive contemporâneos. Para tanto, a escola deve
colaborar para que os alunos passem por um conjunto
amplo de experiências de aprender e criar, articulando
percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e
produção artística pessoal e grupal (BRASIL, 1997, p.
45).

E por se tratar de uma infinidade de instrumentos, deve sempre estar em busca de renovar e ser atualizado.
• DANÇA
A dança faz parte das culturas humanas e
sempre integrou o trabalho, as religiões e as
atividades de lazer. Através dela, uma pessoa
pode expressar o seu estado de espírito. O corpo necessita se movimentar-se, o movimento é
a expressão do corpo:
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 (BRASIL, 1997, p. 45).

De acordo com o Documento Oficial, o ensino de artes é pautado em princípios e concepções estéticas, e por isso abrange algumas
percepções acerca das experiências a serem
vivenciadas como Artes Visuais, Dança, Teatro
Sendo assim, a Dança proporciona no ensino
e Música.
de Artes, uma possibilidade de explorar o corpo e o movimento, atrelando com as aprecia• ARTES VISUAIS
ções artísticas.

Dentro do âmbito das Artes Visuais, estão
• MÚSICA
inseridos a pintura, a escultura, o desenho, a
gravura, a arquitetura, o artefato, o desenho inA música interage com todas as culturas e
dustrial, a fotografia, as artes gráficas, o cine- raças, contribui para a formação integral do
ma, a televisão, o vídeo, as tecnologias e per- aluno. Promove a expressividade e a sociabiliformance:
dade. Sempre esteve associada às tradições e
às culturas de cada época:
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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).

estabelecendo relações entre o individual e o coletivo,
aprendendo a ouvir, a acolher e a ordenar opiniões, respeitando as diferentes manifestações, com a finalidade
de organizar a expressão de um grupo (BRASIL, 1997,
p.57).

Dessa forma podemos destacar que o teatro
tem como fundamento a experiência de vida:
as ideias, o conhecimentos e sentimento. A sua
ação é a classificação desses fundos individuais e coletivos. O teatro aí além da função integradora no processo de formação da criança,
mas oportuniza momentos e experiências para
que ela se aproprie crítica e construtivamente
dos conteúdos sociais e culturais de sua coA música traz uma proposta de ensino que munidade mediante trocas com os seus pares.
considere a diversidade , e por isso precisa ter
espaço na educação do aluno dentro da sala
de aula. O ensino da música são significativos
para o seu desenvolvimento pessoal em atividades de apreciação e produção.
• TEATRO
O teatro é uma arte primitiva, a partir de manifestações religiosas, que buscavam demonstrar a cultura e conhecimento. É por excelência,
a arte do homem exigindo a sua presença de
forma completa: seu corpo, sua fala, seu gesto,
manifestando a necessidade de expressão e
comunicação. (BRASIL, 1997):

O ato de dramatizar está potencialmente contido em
cada um, como uma necessidade de compreender e
representar uma realidade. Ao observar uma criança
em suas primeiras manifestações dramatizadas, o jogo
simbólico, percebe-se a procura na organização de seu
conhecimento do mundo de forma integradora. A dramatização acompanha o desenvolvimento da criança
como uma manifestação espontânea, assumindo feições e funções diversas, sem perder jamais o caráter
de interação e de promoção de equilíbrio entre ela e o
meio ambiente. Essa atividade evolui do jogo espontâneo para o jogo de regras, do individual para o coletivo.
Dramatizar não é somente uma realização de necessidade individual na interação simbólica com a realidade,
proporcionando condições para um crescimento pessoal, mas uma atividade coletiva em que a expressão individual é acolhida. Ao participar de atividades teatrais, o
indivíduo tem a oportunidade de se desenvolver dentro
de um determinado grupo social de maneira responsável, legitimando os seus direitos dentro desse contexto,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados aqui expostos foram aprofundados com o objetivo central, de discorrer sobre
a arte na educação. O ambiente em que a criança vive determinam sua aprendizagem e seu
desenvolvimento.
Ao término desse estudo é possível dizer que o ensino de artes na educação e o desenho
como reprodução artística tratam de uma das primeiras formas de comunicação que a criança
se vale. Desenhar para a criança é expressar tudo o quanto ela percebe, sua leitura do mundo
e também suas emoções.
O trabalho com o desenho da criança permite uma melhor assimilação da escrita, além de um
desenvolvimento emocional e psicológico mais centrado do indivíduo, buscando formar futuros
cidadãos.
O fato é que os estímulos das artes visuais e nesse caso, uma das maneiras mais simples,
o desenho, permitem que a criança, que já observa o meio e o decodifica, possa fazê-lo com
maior propriedade.
No entanto, o educador precisa estar preparado para trabalhar com essa ferramenta, pois não
basta colocar o papel e o lápis na frente da criança e deixá-la desenhando. É preciso que o
educador direciona essas atividades, sempre estimulando o desenho, mesmo nas séries mais
avançadas. Isso porque, a criança vai perder o prazer de desenhar em virtude de a escola começar a cobrar um posicionamento talvez, mais maduro da criança.
Por essa razão não vemos adultos desenhando, ou mesmo, se preocupando em decodificar
o mundo visual que o acompanha, aceitando tudo de forma passível, inclusive perdendo a capacidade de exprimir sentimentos, de imaginar situações e de compor figurar de maneira não
baseadas naquilo que se vê fisicamente.
Mesmo nas séries iniciais, na educação de base e até infantil, o educador deve realizar este
estímulo, visando à formação de um cidadão melhor, na medida em que esse tipo de atividade
traz benefícios aos indivíduos. Enfim, não é preciso se tornar professor de educação artística e
muito menos esperar que apenas esse profissional trabalhe o desenho, a cultura, a várias formas
de artes e a imaginação; pois, por meio de atividades de artes visuais é possível inserir nos alunos conceitos e conteúdo de outras matérias de maneira prazerosa.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A
EDUCAÇÃO

RESUMO: O aumento na matrícula de estudantes com necessidades especiais nas escolas regulares é evidente nos últimos anos. São muitas as relações que constituem a escola e seu currículo, definindo a forma como os professores significam o ensinar e o aprender, promovendo
debates sobre reformulação de cursos de formação de professores, no sentido de adequá-los
à nova legislação e à nova realidade. Logo, o objetivo do estudo foi salientar os aspectos que
permeiam a formação de professores para atuarem na Educação Especial. Foi percebido com
base nos estudos analisados que mesmo tendo uma legislação que obriga os centros de estudos a terem disciplinas específicas em seu currículo, a problemática é bem mais ampla. Pois
são muitos os aspectos que dificultam uma formação adequada, dentre elas a falta de estímulo das políticas públicas em oferecer cursos de aprimoramento também durante a atuação docente, bem como, o abismo de diferença que existe entre o que é aprendido e o que é de fato
posto em prática. Assim, devido a todos esses fatores notamos que embora seja importante,
a formação de professores não é a única responsável pela inadequada inclusão de alunos com
necessidades especiais que sido vista no âmbito escolar.

Palavras-chave: Formação;  Professores;  Educação Especial;  Inclusão Escolar.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo principal, contribuir para construir uma base de discussão
sobre a relação entre a formação do professor e sua atuação em relação a Educação Especial. O aumento na matrícula de estudantes com necessidades especiais nas escolas
regulares é evidente nos últimos anos. Para que a inclusão se concretize é necessário repensar
a forma com que as escolas estão organizadas e colocar em prática o princípio da educação
inclusiva, que é educação para todos, afinal, gostar de trabalhar com a diversidade é também
respeitar suas particularidades, sejam elas quais forem.
Temos notado desde a década de 90, algumas mudanças de paradigmas e normativas, o que
já podemos considerar como um avanço. Dentre essas normativas podemos citar como principais em ordem cronológica, a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção de Guatemala (2001). Embora a educação superior e
a educação especial sigam historicamente por caminhos distintos, existe um momento em que
ambas se interagem e se complementam dadas sua importância.
Neste sentido, não podemos deixar de explorar, questionar e refletir sobre o quão importante é
compreender a formação inicial que os professores estão recebendo nas instituições de formação de professores. A grande questão que permeia é se há disciplinas nos currículos dessas instituições que contribuem para a atuação do professor no contexto da diversidade ou da inclusão
escolar, bem como, se neles estão sendo levados em consideração as diferenças contextuais e
históricas. Estas e outras questões devem ser refletidas para que a formação inicial de professores consiga cumprir com a sua função.
A preocupação com o atendimento aos “educandos especiais” nas escolas regulares e nas
instituições especializadas revela que a proposta de escola inclusiva no período se aproximava
de uma compreensão de inclusão processual, desenvolvida em diferentes espaços físicos e
institucionais. Ao mesmo tempo, registra-se a atenção dedicada ao preparo/formação dos profissionais, já anunciando a importância que a formação em serviço ganhou ao longo da década
no país.
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INCLUSÃO ESCOLAR
A inclusão interfere na educação superior e
na educação especial por ter interferência econômica, social e político. Um processo, que é
desejado pelas minorias. Foi proposto pelos organismos internacionais, sendo difundido por
estes e, também, apropriado pelas relações
orientadas pelo capital.

A inclusão escolar, mais do que uma exigência legal, é uma questão humanitária, uma vez
que todos devem ter o direito à educação, bem
como o direito de formação para a cidadania.
No cenário social atual, o respeito às pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, passa a motivar essas pessoas a superarem seus limites, favorecendo cada vez mais o
acesso às atividades que todos têm direito.

Assim, enquanto organismos internacionais
referem-se às “minorias excluídas”, parte significativa da população é incorporada como
sendo “excluída”. A inclusão é defendida por
organismos internacionais como propiciadora
do equilíbrio econômico necessário à manutenção do capital; por outro lado, também é defendida por Organizações Não-Governamentais e
movimentos sociais devido ao caráter emergencial que imprime às necessidades sociais
e econômicas básicas.

Logo, a escola regular não deve apenas garantir o acesso, mas deve proporcionar a permanência desses estudantes e seu progresso,
criando estratégias diferenciadas, valorizando
a diversidade e as diferenças individuais. São
muitas as relações que constituem a escola e
seu currículo, definindo a forma como os professores significam o ensinar e o aprender,
promovendo debates sobre reformulação de
cursos de formação de professores, no sentido de adequá-los à nova legislação e à nova
Em relação ao público-alvo a ser atingido realidade.
pela política de educação especial, podemos
O aumento quantitativo de alunos com algum
caracterizá-los conforme a resolução n. 2/2001
(Brasil, 2020). Consideram-se educandos com tipo de deficiência tem visivelmente aumentado
necessidades educacionais especiais os que, no ensino regular. Em 2014, o Ministério da
durante o processo educacional, apresenta- Educação (MEC) apontou esse aumento como
rem: I – dificuldades acentuadas de aprendi- tendo alcançado um percentual maior do que
zagem ou limitações no processo de desen- seiscentos (600%).
volvimento que dificultem o acompanhamento
Sabemos que a escola não é o único local
das atividades curriculares, compreendidas em
em que a criança desenvolve os valores sodois grupos:
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgâ- ciais, porém, a escola também é responsável
para que essa aprendizagem seja oferecida
nica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, dis- aos estudantes. Para embasar e reforçar essa
funções, limitações ou deficiências; II – difi- nova concepção de como lidar com os alunos
culdades de comunicação e sinalização dife- com deficiência, nas últimas décadas, muitos
renciadas dos demais alunos, demandando a documentos (leis, decretos, portarias, resoluutilização de linguagens e códigos aplicáveis; ções, declarações etc) sobre o assunto tem
III – altas habilidades/superdotação, grande sido criados.
facilidade de aprendizagem que os leve a doPor exemplo, o Estatuto da Criança e do Adominar rapidamente conceitos, procedimentos e
lescente (ECA), Lei Federal Nº 8.069/90, no
atitudes.
artigo 55, reforça os dispositivos legais determinando que “os pais ou responsáveis têm a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos
na rede regular de ensino”.
924

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

A Constituição Federal de 1988 traz um dos
principais objetivos fundamentais “promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (ART.3º, INCISO IV).
O artigo 206 inciso I garante a “igualdade de
condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino
e garante que é dever do Estado, a oferta do
atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino (ART.
208).
Em 1994, a Declaração de Salamanca teve
grande influência sobre a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. Esse último documento indica o respeito à diversidade,
aos interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são singulares e próprios
de cada indivíduo (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).
A formação de futuros profissionais que formarão cidadãos, com capacidade de oferecer
o atendimento aos educandos especiais nas
creches, pré-escolas, centros de educação infantil, escolas regulares de ensino fundamental,
médio e superior, bem como em instituições
especializadas e outras instituições é uma prioridade para o Plano Nacional de Educação.

No que respeita a considerações sobre universidade, devemos lembrar que os primeiros
cursos de educação superior foram criados, no
Brasil, para atender à vontade da elite da sociedade brasileira. Na época da Colônia e do
Império, a educação era motivo de notoriedade
social (FREITAS, 2007).
Antigamente era notória a exclusão nas escolas, sendo o direito à leitura e escrita para
a elite. E estes números eram ainda menores
quando se chegava a educação superior. A elitização da educação é meio para a construção
de um projeto de país conivente com os interesses da classe dominante, que na década de
1920, quando a primeira universidade foi criada no Brasil, o governo almejava formar uma
elite que consolidasse o desenvolvimento do
país; porém, a maioria da população não era
alfabetizada e somente os filhos da população
que tinha mais riqueza, consequentemente, tinha acesso à educação escolar e ao ensino
superior (FREITAS, 2007).

Nesse sentido, as diferenças precisam ser
encaradas como fonte de recursos às transformações, ao invés de serem vistas como obstáculos. Trata-se de questionar o elo das relações humanas: a participação de cada sujeito,
suas vivências e a estruturação das relações
sociais. Ao se falar em diferenças, configura-se
Certamente não tem como ter uma escola re- o respeito às características próprias de cada
gular que de fato faça a inclusão escolar acon- indivíduo e dos grupos aos quais ele pertence.
tecer e estimule o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos especiais, sem que
Como toda criança, esses estudantes mereseus professores, e, é claro, os demais atores cem e devem ter um atendimento adequado
que contribuem para a educação das crianças, durante as aulas, ou seja, não devem apenas
sejam preparados para atendê-los adequada- estar fisicamente na escola, mas que as esmente.
tratégias de ensino sejam adequadas. Pois
entender a inclusão é entender que a nossa
Como já dito, o processo de inclusão tem sociedade é formada por pessoas diferentes,
muita interferência das políticas públicas, sen- com diferentes histórias de vida. Cada pessoa
do que é muito modificado de acordo com es- é singular, cada um tem a sua crença, a sua
tas; consequentemente, interfere nas diretrizes cultura e seus valores.
da educação superior e da educação especial.
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Anormal é achar que na escola todos devem
ser iguais. Assim, quando tratam o trabalho escolar com igualdade é indiretamente o mesmo
que dizer que somos todos iguais negando
assim as nossas diferenças. No contexto em
que vivemos, estamos sempre em reflexão sobre a formação dos profissionais que atuam no
campo educacional, particularmente no que se
refere às diretrizes curriculares quanto a educação especial.

mento de artigos científicos e documentos institucionais possibilita o conhecimento de como
tudo isso foi iniciado.

Que anteriormente não havia sequer espaço
para estes tipos de questionamento, uma vez
que tinham apenas as instituições especializadas. Na sequência vieram toda uma legislação
e suas obrigatoriedades que existem para que
de fato a inclusão escolar possa acontecer
além do papel. Certamente não demorou muiÉ de extrema importância que o professor se to até que discussões mais profundas venham
atente para um planejamento flexível que se a acontecer com o progresso e a melhora da
adapte de acordo com a necessidade e capa- inclusão escolar.
cidade de cada um, o professor situa-se como
mediador e facilitador na organização dos aluEm relação à formação de professores que
nos, de forma que possibilite uma melhor inte- atuam na educação especial, as políticas públiração, mesmo em níveis tão diferentes, incluin- cas educacionais vêm induzindo as redes/sisdo a todos, independente da disciplina que o temas de ensino brasileiras a se adaptarem ao
professor atue, ou das competências e habili- que determina a “força da lei”, como podemos
dades que pretende trabalhar. Por isso, o em- observar nos indicadores apresentados em dobasamento adequado durante sua formação e/ cumentos oficiais (MARQUEZINE, 2006).
ou atuação profissional são fundamentais.
Isso porque desde o ano de 2002, a introdução de disciplinas do campo da educação esFORMAÇÃO DO PROFESSOR
pecial nos cursos de licenciaturas apresenta-se
Em vista disso, a formação continuada dos enquanto obrigatoriedade curricular. Embora,
professores é uma temática de grande interes- isso já possa ser considerado um importante
se nas propostas educacionais nas universida- avanço, as discussões dentro dessas disciplides, nas redes de ensino e no contexto das nas devem se pautar em aspectos como o próescolas. Pode-se dizer que faz parte de uma prio conceito de educação especial, o diagnóspolítica de formação, prever espaços de atuali- tico, a deficiência e quais prática pedagógicas
zação e capacitação em serviço, porque estão atingem esse público.
intimamente relacionadas a atuação do proNão apenas ter a normativa, como também a
fessor. O MEC estabelece a continuidade de
programas de caráter continuado e compensa- reflexão sobre formação de professores nestes
tório, destinados à formação de professores lei- procedimentos de inclusão escolar representa
gos, em exercício à distância, em cooperação a possibilidade de problematizar a educação.
com os sistemas de ensino (FREITAS, 2007). A Educação Inclusiva problematiza a educação
no sentido amplo: dos processos de exclusão
Felizmente, estudos que analisam esta ques- e inclusão das minorias, os paradigmas da
tão ainda precisam ser mais frequentes, pois modernidade, entre outras temáticas (SOUZA,
é deste modo que discussões que poderão 2009).
ocasionar mudanças frente à realidade das
“escolas regulares” que passaram a ser, também, “escolas inclusivas” e precisam atender a
“todos os alunos”, entre estes, alunos com necessidades educacionais especiais. O levanta926
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Capellini & Mendes (2004, p. 2), confirmam
esta questão ao citarem que a complexidade
do processo de ensino-aprendizagem está de
modo geral relacionada à formação precária
dos professores que somente dominam os métodos passivos. Sabemos que estamos longe
de uma formação inicial ideal. Ainda que com
as mudanças tivéssemos uma formação mais
consistente, os conhecimentos necessitam ser
constantemente atualizados e avaliados quanto à sua pertinência em relação às demandas
sociais e às possibilidades de todos, do ponto
de vista profissional e pessoal.

Além de toda a dificuldade que tem sido explanada ao longo desse estudo, percebemos
também que a política de educação inclusiva
parece não estar incorporada na prática do professor, ou seja, sempre transfere esta responsabilidade para outras pessoas e/ou fatores
tais como coordenação, direção, família, falta
de equipamento, acessibilidade, adaptações,
falta de planejamento, falta de avanço da inclusão, como uma saída para justificar valores
e crenças não declarados em discursos, mas
que orientam a prática dos professores. Sendo
que esses motivos podem desviar o foco do
processo ensino aprendizagem que é o aluno,
Infelizmente, não são muitos os estudos cujo justificando a ineficiência da prática pedagógiobjetivo é focar na política educacional na for- ca no processo de inclusão.
mação de professores para a Educação Especial, o que dificulta muito constatar a existência
Esta observação foi confirmada pelos estude uma articulação entre a produção de conhe- dos de Oliveira (2006) que indicam que os procimento nas universidades e a prática docente fessores só aceitam ter alunos com deficiência
na educação básica, pela pouca incidência. A por ser exigência legal e não porque acreditam
pesquisa de Marquezine (2006) também evi- na possibilidade de inclusão/aprendizagem.
dencia a falta de especialistas na área e indi- Outro estudioso (MIRANDA, 2003) reforça
cam ainda a necessidade de reformulação e o quão distante estão a teoria aprendida e a
inovação de seus currículos prevendo estágios prática na sala de aula, destaca ainda que fore maior acompanhamento ao professor na mação inicial das licenciaturas é extremamenprática, e afirmam que o professor não estão te precária e que a formação continuada não
aptos e seguros para atuarem na proposta do contribuiu para a transformação do saber/fazer
ensino inclusivo.
pedagógico.
Para que os professores consigam trabalhar
nessa perspectiva, é preciso ter criatividade e
dinamismo (FREIRE, 1997). Sendo assim, a
formação de professores não deve ser vista
somente como uma atividade de aprendizagem situada em tempos e espaços limitados
e precisos, mas também como ação vital de
construção de si própria, pois, envolver o paradigma de inclusão no processo cotidiano de
formação significa encontrar com as relações
de pluralidade (NÓVOA, 1995).

Ainda que a inclusão esteja em debate e sendo implantada, mesmo que a legislação brasileira esteja em modificação para o acesso e
a permanência do aluno com deficiência nas
escolas regulares, apesar do oferecimento de
disciplinas específicas de Educação Adaptada,
os profissionais envolvidos ainda não se consideram preparados para a inclusão educacional
de alunos com deficiência (MUNSTER e AVERSAN, 2011).
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Em outros estudos, Carneiro (2006) e Nadal
(2008) afirmam que a qualificação do professor
está diretamente relacionada à formação continuada de médio e longo prazo, pois em alguns
casos a graduação não é suficiente para uma
formação necessária a revisão de conceitos,
que podem ser retomados na formação continuada. Contudo, outros estudos alertam que
nem sempre o que é aprendido é colocado em
prática apesar do conhecimento da legislação
da educação inclusiva (CARNEIRO, 2006; NADAL, 2008).
Pimentel (2004) apresenta um dado curioso
comparando professores com mais e aqueles
com menos tempo de carreira; A professora com menos tempo se mostrou muito mais
aberta a mudanças a propor atividades e estratégias diferenciadas do que a professora com
mais tempo de carreira.
Sabemos que educação especial nos cursos
de formação inicial de professores, é garantida
por meio da Resolução CNE/CP nº. 1 de 18
de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes
Curriculares para a Formação de Professores
da Educação Básica, em nível superior, curso
de licenciatura de graduação plena. E essa legislação não se restringe apenas àqueles com
necessidades especiais, mas sim, amplia-se
para a diversidade:
Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos artigos
12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1996, outras formas de orientação inerentes
à formação para a atividade docente, entre as
quais o preparo para: II - o acolhimento e o trato da diversidade (BRASIL, 2002, p.1).

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos
para a constituição de competências deverá,
além da formação específica relacionada às
diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais
amplo, envolvendo questões culturais, sociais,
econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, contemplando: II - conhecimentos sobre crianças,
adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as
especificidades dos alunos com necessidades
educacionais especiais e das comunidades indígenas (BRASIL, 2002, p.2 e 3).
Mesmo de posse de respaldo de uma legislação, a organização curricular dos cursos
de graduação é um dos grandes desafios da
educação superior. Dentre os múltiplos desafios menores que enfrenta a educação superior, consideramos a inserção das disciplinas
de educação especial nos cursos de licenciatura um desses desafios de inegável relevância
para a sociedade. É sob essa ótica que relacionamos a educação especial com a educação
superior.
As universidades, cada vez mais deveriam
ter uma tênue relação com a realidade, com a
sociedade, com os problemas que as permeia,
se não for assim, o estudo se torna inconsistente, sem fundamento, sem motivo pertinente
para acontecer. A ideia é que de fato, os documentos institucionais que orientam as universidades devem deixar clara esta importância e
função e devem refletir os modos de pensar e
de conceber a sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do que foi explicado, precisamos reconhecer então, a necessidade de uma formação
de professores que atenda às necessidades e aos desafios impostos pelo paradigma da educação universal ou educação para todos, visto que, muitos professores ainda não se consideram
preparados para trabalhar com este público-alvo.
Talvez esse seja então o principal motivo pelo qual resistem à inclusão. Buscar uma melhor
qualificação não é apenas um propósito pessoal, mas deve ser um projeto político-pedagógico
das instituições, com o intuito de qualificar o corpo docente para atender às exigências da própria sociedade que está gradativamente se adaptando às necessidades da inclusão escolar.
A grande problemática é fazer com que o conhecimento transpassa os muros das universidades e instituições de ensino superior, e chegue às escolas. Apesar da melhora, observada
nos últimos anos, das políticas educacionais para oferta de formação de professores, não se
percebe que os problemas iniciais em relação à educação especial tenham sido superados, especialmente como processo de aprendizagem, preparo dos professores e a transposição desse
conhecimento para a prática pedagógica.
Dentro do âmbito escolar, não podemos esquecer da importância da formação continuada oferecida e estimulada pela política pública oferecendo cursos de pós graduação e aprimoramento,
no entanto, o que temos percebido conforme relatos de professores, que esta formação vem se
manifestando também como uma busca pessoal e individual e não como uma concretização
política.
A evolução das ações da educação especial nos últimos anos se expressa no crescimento do
número de municípios que registram ampliação de matrículas, acessibilidade arquitetônica em
prédios escolares, formação de professores com o objetivo de assegurar a inclusão do aluno,
garantir acesso e continuidade.
Entretanto, como processo de aprendizagem, preparo dos professores, transposição desse
conhecimento para a prática pedagógica, essa evolução merece uma reflexão mais profunda,
especialmente no que se refere à prática pedagógica na educação especial já proposta na década de 1990, na medida em que não se percebe que os problemas iniciais em relação a esta
modalidade tenham sido superados, apesar de não ser mais novidade no ensino regular e do
fortalecimento das políticas educacionais de oferta de formação, que tem sido uma constante.
O que temos notado em nosso dia a dia é que a educação que está sendo oferecida, não
parece ser suficientemente adequada a ponto de contribuir para o processo de escolarização
de estudantes com deficiência, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento. A
aceitabilidade deles no contexto escolar existe, para muitos ainda a contragosto. Mas ainda que
não tão frequentes quanto o esperado, casos de sucesso de estudantes da educação especial
estão sim ocorrendo.
No entanto, desde a década de 1990, poucas foram as pesquisas desenvolvidas sobre as disciplinas, conteúdos e ações nas universidades, no
sentido de formar um sujeito crítico e de fato participativo, que conhecedor da realidade em que irá atuar, principalmente a formação dos
professores que terão em sala de aula alunos com necessidades
especiais.
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BRINCADEIRAS E CANTIGAS DE RODA
NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA

RESUMO: Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de indicar as brincadeiras e cantigas de
roda na formação da criança, contribuindo para o processo de aprendizagem em várias especificidades, para apontar sua contrapartida nos momentos de interação, espaços para a criatividade, fruição, estímulo da imaginação, concentração, socialização, aceitação das regras estabelecidas, contribuição com o processo de lateralidade, noção de espaço e tempo, jogos de
interação, melodia e poesia. Somando a todos esses itens, as cantigas contêm letras simples
e presença da rima sendo facilitadora na memorização. Todos esses ingredientes apresentam
muito envolvimento, aguçam a curiosidade, com possibilidade de absorção, envolvendo essas
crianças potencialmente a se enxergarem, a olharem o outro ao seu redor, imbuídas do universo lúdico, sendo uma ferramenta essencial no aprendizado dos pequeninos.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ludicidade;  Brincadeiras;  Cantigas; Roda; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

A

s cantigas e brincadeiras de roda corroboram com o universo da criança, sendo estas
extremamente importantes no seu processo de formação, em todas as especificidades,
não a toa continua sendo transpostas de geração em geração. Sua ação é tipicamente
promovida pela formação de uma roda onde os envolvidos de mãos dadas, cantam melodias
folclóricas, muitas vezes seguidas de coreografia simples, envolvendo todos na fusão da letra da
música com a brincadeira, podendo improvisar e criar regras.
Na infância é comum darmos os primeiros passos no aprendizado por meio das cantigas e
brincadeiras de roda, assim aconteceu comigo com êxito plausível, com elas vieram a construção de valores, amizade e o trabalho colaborativo, o contato com a música, a poesia em meio a
ludicidade contribuindo essencialmente para o meu aprendizado.
Hoje vejo acontecer e corroboro para que aconteça no ambiente o qual eu trabalho cotidianamente. Portanto, tenho um objetivo justo a ser compartilhado na produção desse artigo, que
é ressaltar, reforçar e manter seus elementos para que esse Patrimônio Cultural permaneça
sempre vivo. As vivências normalmente são promovidas por meio da prática da oralidade, da expressão corporal, da criatividade, do jogo, objetivando se encaminhar por atividades prazerosas,
tendo excelentes desdobramentos.
Com a presença do jogo instaurado, evidentemente faz-nos acreditar potencialmente, ser uma
ferramenta fundamental no processo de formação, corroborando com o desenvolvimento da
lateralidade, prontidão, socialização, a desinibição, os primeiros passos para um trabalho colaborativo, a importância do brincar aprendendo, o entendimento e compreensão de regras preestabelecidas, a aceitação do ganhar e perder, ora, repetindo as ações, a espera da sua vez,
possibilitando o fortalecimento como sujeito, a capacidade e a promoção da autoestima.
Enfim, sua concepção é centrada especialmente na criança como principal sujeito para as
suas intervenções e por meio delas as crianças se veem em um ambiente seu preparado estritamente para oferecer boas práticas pedagógicas, envolvendo aprendizagem significativa, sem
descaracterizar um rico entretenimento rumo aos primeiros passos.
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A ORIGEM

Mário de Andrade, escritor, poeta, pesquisador do folclore brasileiro, popularmente pode
ser considerado o pai da cultura brasileira e
uma autoridade no assunto pelo trabalho que
desenvolveu no campo das artes, viajou para
o Nordeste em busca de informações, foi um
profundo leitor da etnografia e de musicologia,
mas não caracteriza sua ação como de cunho
científico, também aponta essas possibilidades.

As cantigas e brincadeiras de roda atravessam gerações, mas nem tudo na história se
tem registro com total fidelidade, com total precisão nas datas e seus idealizadores. Porém,
com o passar do tempo, muitos artigos, teses e
doutorados foram produzidos, ressaltando, enfatizando e afirmando sua importância, apontando na sua origem algumas possibilidades.
Estudiosos apontam sua origem vinda dos paAS CANTIGAS E BRINCADEIRAS DE
íses europeus como Portugal e Espanha, emRODA E O APRENDIZADO
bora seja notória a presença dos elementos da
cultura africana e indígena na sua essência,
As cantigas e brincadeiras de roda têm ainda
isso deixa-nos em dúvida quanto a sua verdacomo sua maior promotora, o ambiente escode absoluta (SANTOS, 1943).
lar, visto que vários acadêmicos, visando uma
O compositor maranhense Turíbio Santos traz formação inicial que contempla as crianças na
a informação de que as cantigas podem ter vin- sua totalidade, aceita pelo Ministério da edudo para o Brasil, na mesma época do violão, cação e Cultura e pelos seus formadores. De
trazido pelos navegantes e religiosos. O artista acordo com o MEC:
desabafa: “com ele chegaram igualmente as
As crianças precisam brincar, independentecanções, melodias e ritmos de outros países”
mente de suas condições físicas, intelectuais
(SANTOS, 1943, p.3).
ou sociais, pois a brincadeira é essencial a sua
Outro conhecedor e pesquisador da cultura vida. O brincar alegra e motiva as crianças, junpopular nos informa que essas brincadeiras de tando-as e dando-lhes oportunidade de ficar
felizes, trocar experiências, ajudarem-se muturoda fazem parte do folclore, dessa forma Luís
amente; as que enxergam e as que não enxerda Câmara Cascudo, (1998) afirma:
gam, as que escutam muito bem e aquelas que
não escutam, as que correm muito depressa e
As Brincadeiras-de-roda referem-se a brincaas que não podem correr (BRASIL, 1998).
deiras do folclore dançadas ou cantadas apresentando melodias e coreografias simples.
Esse contentamento satisfatório nas dinâmiGrande parte delas se apresentam com os cas estabelecidas promovem ludicidade e fruiparticipantes se colocando em roda e de mãos ção, por serem prazerosas logo faz com que
dadas, mas existem também variações, como tenha qualidade na educação e esse fator é
os brinquedos-de-roda assentada, de fileira, de primordial para que a criança passe se sentir
marcha, de palmas, de pegar, de esconder, in- por completo no ambiente escolar, adquirindo
cluindo também as chamadas para brinquedos um novo olhar e comunicação com o mundo.
e as cantigas para selecionar jogadores (CASCUDO, 1998).
Fora do ambiente escolar, contamos com a
concorrência de várias tecnologias a disposição das crianças, principalmente a internet,
sobretudo o celular, sendo uma ferramenta
atrativa e sem muito esforço, a qual afasta das
vivências nas brincadeiras e cantigas de roda,
emitindo aqui como juízo de valor, um atraso irreparável na socialização. Portanto, nas festas,
934

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

é perceptível o envolvimento dos pequeninos
quando se encontram buscarem seus pares e
praticarem essas brincadeiras, sendo convidativas aos adultos, que voluntariamente entram
no jogo como monitores, e de maneira saudável, a empatia fala mais forte, culminando em
um momento provedor de entretenimento harmonioso e saudável (BRASIL, 1998).
Aquelas crianças que se sentem isoladas ou
excluídas por motivo intrínseco ou por dificuldade de socializar, veem nas brincadeiras e
cantigas de roda um envolvimento maior e o
nascer da amizade, pois em algumas letras, vê-se carregada de sentidos, permitindo que se
faça uma dramatização surgindo afetividade no
seu desenrolar. O despertar para as artes surge emergencialmente, pois tem a presença da
música, da poesia, da teatralização, do jogo,
da expressividade, do faz de conta e muito caminho para viajar nas asas da imaginação. De
acordo com Winnicott (1982, p.161):
A criança adquire experiência brincando. A
brincadeira é uma parcela importante de sua
vida. As experiências tanto internas como externas, podem ser férteis para o adulto, mas
para a criança, essa riqueza encontra-se principalmente na brincadeira e na fantasia. A
brincadeira é a prova evidente e constante da
capacidade criadora, que quer dizer vivência
(WINNICOTT, 1982, p.161).
No ambiente escolar, cabe ao professor selecionar as cantigas de roda e também propor as
brincadeiras, devendo esse profissional ter conhecimento das canções, acima de tudo gostar e saber o momento adequado para cada
canção para que o envolvimento das crianças
sejam contempladas satisfatoriamente, visto
que a letra traz muita simbologia, algumas são
carregadas de alegria e outras tristeza, solidão,
melancolia, cabendo nessa seleção, aquelas
que não interfiram diretamente no estado emocional daquelas crianças, já que elas estão em
um ambiente diverso, plural, multimodal, sendo
necessário uma escolha que deixem o grupo
abalado emocionalmente (WINNICOTT, 1982,
p.161).

De uma região para outra é comum que haja
mudanças na letra, na forma de brincar, mas
apesar dessas variações regionais, não se extingue a ludicidade, a alegria e nem a contribuição social. Desse modo o Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (RCNEI)
afirma:
[...] cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram
de maneira diversificada para propiciar às
crianças a possibilidade de escolherem
os temas, papéis, objetos e companheiros
com quem brincar ou os jogos de regras
e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções,
sentimentos, conhecimentos e regras sociais
(BRASIL, 1998, p. 29, v.1).
De acordo com o novo Currículo da Cidade
de São Paulo para a educação infantil, o brincar continua se fazendo presente na sua proposta de ensino, sendo de extrema relevância:
As crianças aprendem a brincar e a interpretar a partir de um conjunto de vivências e referências e, por meio das brincadeiras que fazem
parte do seu cotidiano, criam seus valores e
costumes. Assim, as gerações transformam as
brincadeiras transmitidas ao longo do tempo,
simultaneamente criando as suas próprias e
modificando as regras e as formas de jogar.
Dessa forma, a criança constrói sua própria
cultura lúdica (BROUGÈRE, 2008; 1998).
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Batemos palmas para o rei, para o rei.
Que despertou a rosa assim, bem assim,
Em algumas escolas, com mais afinco as bem assim
Que despertou a Rosa assim, bem assim”.
CEIs e EMEIs, essas canções influenciam os
professores a darem os primeiros passos apreOutra cantiga de roda também muito comum
sentando a linguagem teatral para suas crianças, por meio de dramatizações. Na canção na dramatização é O CRAVO BRIGOU COM A
“A LINDA ROSA JUVENIL” vê-se possibilidade ROSA, conhecida por todos, sendo uma contripara várias intervenções e os personagens es- buição do compositor Heitor Villa Lobos na sua
tão presentes sem nenhum segredo: Rosa, Rei, melodia. Nessa canção há espaço para debate
Bruxa, podendo inclusive adaptar o tempo tra- sobre a cultura da paz, a prepotência, a vaidazendo personagem inanimado (relógio), bem de, a perfeição, o amor, permitindo ainda que
como outras criatividades, inserção de outros a criança descubra outros caminhos para o tal
conflitos e em roda de conversa, aproveitar as desafeto que fez as flores se desentender.
falas das crianças para que seja coautor na
Acompanhe a letra e crie asas para a sua
dramatização.
imaginação:
Acompanhe a letra da canção “A linda Rosa
O CRAVO BRIGOU COM A ROSA
Juvenil” a seguir, verificando quanta riqueza e
(Domínio Público)
possibilidade de exploração pedagógica, tanto
nas artes visuais, na música, na dramatização
O cravo brigou com a rosa
e outras intervenções que o profissional julgar
Debaixo de uma sacada
necessária.
O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada
A LINDA ROSA JUVENIL
(Domínio Público)
O cravo ficou doente
E a rosa foi visitar
A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil
O cravo teve um desmaio
A linda rosa juvenil, juvenil
E a rosa pôs-se a chorar.
Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar
Vivia alegre em seu lar, em seu lar
Observação: A canção pode servir na consE um dia veio uma bruxa má, muito má, muito
trução de paródias diversas, como já foi feita
má
inclusive para contar a história da escravidão,
Um dia veio uma bruxa má, muito má
Que adormeceu a rosa assim, bem assim, entre outras.
bem assim
Pode-se criar uma situação com os dois perQue adormeceu a rosa assim, bem assim
E o tempo passou a correr, a correr, a correr sonagens principais fazendo uma luta cênica,
trazer para cena outros personagens: médicos,
E o tempo passou a correr, a correr
E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor enfermeiros, condutor da ambulância, ajudantes, padre, daminhas, floristas, pajens, bem
E o mato cresceu ao redor, ao redor
como criar um texto questionando o porquê
E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei
daquela briga, despertando com essa ação o
E um dia veio um belo rei, belo rei
Que despertou a rosa assim, bem assim, protagonismo infantil.
bem assim
Que despertou a rosa assim, bem assim
Batemos palmas para o rei, para o rei, para
o rei

BRINCAR TEATRALIZANDO
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Sem entrar no mérito das interpretações que
caem sobre elas, ora, sentimentos diversos,
simbologia, angústia, solidão, sofrimento, ou
algo que faça a criança questionar, tem sim,
um olhar trazendo reflexão significante, criticidade e transformação social e nesse ínterim, a
visão de mundo começa a tomar novos ares.
Segundo O (RCNEI) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998,
p.21):
Brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de uma criança, desde muito
cedo, poder se comunicar por meio de gestos,
sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação,
a memória, a imaginação, amadurecem também algumas capacidades de socialização,
por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL,
1998, p.21).
AS CANTIGAS DE RODA E A AFETIVIDADE
As cantigas que sugerem abraços, afetividades, ternura, entre outros elos, também aproxima um ao outro, resgatando valores e autoestima. A canção a seguir é um exemplo de
Cantiga de roda que envolve a criança afetuosamente na aprendizagem, justamente pela
citação das letras do alfabeto e a importância
para cada criança ao desfrutar da letra do seu
nome e vê o seu nome em ascensão.

BA BE BI BO BU
(Domínio Público)
O ba be bi bo bu, vamos todos aprender (bis)
Soletrando o b a ba, na cartilha do abc (bis)
O “..” é uma letra que se escreve no abc (bis)
Oh! ..., você não sabe o quanto eu gosto de
você (bis)
O “..” é uma letra que se escreve no abc
(bis)

Oh! ..., Você não sabe o quanto eu gosto de
você (bis)
O “C” é uma letra que se escreve no abc
(bis)
Oh! Crianças, vocês não sabem o quanto eu
gosto de vocês (bis)
Obs.: Onde se vê (..) Insere a letra inicial do
nome da criança.
Onde se vê (...) Insere o nome da criança.
Outra cantiga (Pobre e Rica) que desperta
afetividade já é para uma fase onde as crianças escolhem aqueles que mais se identifica,
sugerindo “namoro” pelas interações, ambos
descobrem quais são seus “pretendentes”
para isso, cabe também mediação do educador/professor em uma roda de conversa enfatizando que criança não namora. Acompanhe a
letra da música e visualize a situação.

POBRE E RICA
Domínio Público
Eu sou pobre, pobre, pobre,
De marré, marré, marré.
Eu sou pobre, pobre, pobre,
De marré deci.
Eu sou rica, rica, rica,
De marré, marré, marré.
Eu sou rica, rica, rica,
De marré deci.
Eu queria uma de vossas filhas,
De marré, marré, marré.
Eu queria uma de vossas filhas,
De marré deci.
Escolhei a qual quiser,
De marré, marré, marré.
Escolhei a qual quiser,
De marré deci.
Eu queria (nome da pessoa),
De marré, marré, marré,
Eu queria (nome da pessoa),
De marré deci.
Que ofício dais a ela ?
De marré, marré, marré.
Que ofício dais a ela ?
De marré deci.
937

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Dou o ofício de (nome do ofício)
De marré, marré, marré.
Dou o ofício de (nome do ofício),
De marré deci.
Este ofício me agrada (ou não)
De marré, marré, marré.
Este ofício me agrada (ou não)
De marré deci.
Lá se foi a (nome da pessoa),
De marré, marré, marré.
Lá se foi a (nome da pessoa),
De marré deci.
Pra terminar :
Eu de pobre fiquei rica.
De marré, marré, marré.
Eu de rica fiquei pobre,
De marré deci.

AS CANTIGAS E A
INTERDISCIPLINARIDADE
Por meio de cantiga de rodas, alguns historiadores aproveitaram para contar a História do
Brasil, embaladas pelas suas melodias, justificando ser de fácil memorização e de rápida
fixação. Atirei o pau no gato foi contada a Proclamação da República:
Dia 15 de novembro bro
É um dia de festa Nacional
Comemora-se a República
Que devemos ao grande Marechal
Deodoro da Fonseca ca
Proclamou a nossa República
Felizmente não houve guerra não
Foi em paz que deu-se a proclamação.
Miau!

O contato com a música, a melodia, a harmonia, soam e por fazer sentido no contexto
trabalhado faz com que as crianças se sintam
Com a música Nesta Rua tem um Bosque foi
em um ambiente acolhedor, haja vista, mesmo contada a História do Descobrimento do Bradepois de grandalhões, temos essas cantigas sil, gravada em vinil, sendo rara a sua difusão.
de roda impregnadas no nosso imaginário fa- Confira, porém, viajando na melodia:
zendo-nos lembrar de quando voltam à tona
esporadicamente nas programações televiFoi na tarde do dia 07 de setembro
sivas e outras para produções videográficas
Ano de 1822,
para criança.
Que Dom Pedro deu o grito do Ipiranga
E o Brasil em liberdade então se pôs.
Devido a tecnologia, as produções trazem
muita inovação, sempre com muita animação e
Não apenas a fábula pode ser trabalhada a
um visual extravagante que cativa pelo chama- tão falada “moral”, mas a cantiga de roda tamriz das cores, traz interpretações diversas cabí- bém tem essa possibilidade. Coitadinha da baveis de diálogos e reflexões. Além do brincar, rata! Quanto vexame, quantos dissabores uma
o profissional pode explorar algumas delas nas personagem sofre ao querer ser o que ela não
artes visuais e também na dramatização tea- é; ao querer ter o que ela não tem e as humitral como exemplificado anteriormente, unindo lhações ao ser descoberta as suas constantes
as linguagens artísticas em atividade que faça mentiras.
sentido no aprendizado das crianças.
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Evidentemente essa cantiga promove humor,
involuntariamente alguma criança vai enxergar a outra dessa forma, cabendo a mediação
do profissional ao fazer uma roda de conversa na qual o aprendizado vai ser significativo,
conduzindo inclusive as crianças para a transformação social. Pode-se ainda fazer uma
dramatização, falar de alteridade, empatia, empoderamento, inserir a criança na contemporaneidade, ampliando o seu olhar para outros vocabulários e inserções culturais, além do que
se pode explorar na criatividade em trabalhos
na linguagem visual.

A BARATA DIZ QUE TEM

4. A Margarida
5. Atirei o pau no gato
6. Ciranda, cirandinha
7. Eu sou pobre, pobre, pobre
8. Fui no Itororó
9. *Lagarta pintada
10. Nesta rua
11. Pai Francisco
12. Pirulito que bate bate
13. Samba Lelê
14. *Sapo Jururu
15. Terezinha de Jesus
Obs.: 9* (Em algumas regiões é conhecida
como Gata pintada).

(Domínio Público)
A Barata diz que tem sete saias de filó
É mentira da barata, ela tem é uma só
Ah ra ra, ho ro ró, ela tem é uma só !

14* (Em algumas regiões é conhecida como
Sapo cururu, se referindo ao tipo de sapo e
não ao estado emocional dele).

Faço aqui uma espécie de julgamento pessoal, aliás de defesa, como resultado da minha
A Barata diz que tem um sapato de veludo
pesquisa e das minhas vivências: As mudanÉ mentira da barata, o pé dela é peludo
ças nas letras das canções e como elas são
Ah ra ra, ho ró ró, o pé dela é peludo !
ensinadas de geração a geração não podem
ser entendidas como “certa ou errada”, visto,
A Barata diz que tem um sapato de fivela
É mentira da barata, o sapato é da mãe dela que são frutos dos saberes de um povo, devendo ser respeitada a transferência de saberes.
ah rá rá, oh ró ró, o sapato é da mãe dela
A Barata diz que tem uma cama de marfim
É mentira da barata, ela tem é de capim
Ah ra ra, ho ró ró, ela tem é de capim
A Barata diz que tem um anel de formatura
É mentira da barata, ela tem é casca dura
Ah ra ra , ho ró ró, ela tem é casca dura
A Barata diz que tem o cabelo cacheado
É mentira da barata, ela tem coco raspado
Ah ra ra, ho ró ró, ela tem coco raspado.
A seguir, uma lista das principais Cantigas de
Roda. Deixe a sua memória viajar ludicamente,
relembrando algumas delas:
1. A Canoa Virou
2. A Carrocinha pegou
3. A Linda Rosa Juvenil
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cantigas de roda devida a sua relevância social tem muito a contribuir com a aquisição do
conhecimento das crianças, tendo grande resistência ao longo dos tempos, atravessando as
tecnologias e em meio a tantas novidades, continua sendo transferida de geração em geração,
propiciando intervenções diversas tanto no ambiente escolar, quanto no fortalecimento das relações familiares.
As pesquisas reforçam a sua contrapartida social, vários acadêmicos são unânimes na sua
contribuição e sem ser redundante as crianças aprovam os benefícios que ela promove, não a
toa, as cantigas de roda não escolhe classe social, ao contrário, ela é escolhida por todas as
classes, especificamente no âmbito da educação sem exclusão desta ou daquela, visto que os
educadores, professores, sabiamente não vão dispensar uma forma de aprendizagem que acontece de maneira prazerosa.
Portanto, acredito que nas brincadeiras e cantigas de rodas seja provedora de situações didáticas as quais as crianças se beneficiam dando os primeiros passos para elaborarem o seu
conhecimento e aprenderem a lidar com as intempéries que não são permitidas na vida real,
adquirindo com seus elementos nova compreensão sobre o mundo.
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EDUCAÇÃO MULTICULTURAL E
PRÁTICA DOCENTE
RESUMO: Este trabalho busca analisar a importância da educação multicultural nas escolas,
de modo que as diversidades culturais e sociais sejam identificadas, estudadas e discutidas
em sala de aula, intencionando a formação da criticidade dos alunos. O multiculturalismo é
estudado em diversas áreas, como na educação, pois caracteriza a existência de diferentes
culturas existentes em uma sociedade, que compõe a formação de uma identidade de uma
comunidade ou nação. Deste modo, o multiculturalismo precisa ser um tema trabalhado na
Educação Básica de maneira interdisciplinar e contextualizada, a fim de que sejam desenvolvidas as habilidades críticas dos alunos, bem como direcione para a conscientização da
necessidade de respeito às diversidades, conhecimento da história pessoal, para a construção
de identidade social e cultural brasileira. Diante desta realidade, este trabalho objetivou refletir sobre o multiculturalismo na educação, visando a formação de indivíduos que respeitam
as diversidades culturais presentes na sociedade. A relevância deste estudo justifica-se na
necessidade de percepção da multiculturalidade como fenômeno que reflete na formação da
identidade da sociedade, valorizando o respeito às diferenças e diversidades. A partir de uma
pesquisa bibliográfica, os estudos evidenciaram que um dos maiores desafios da educação
multicultural está na promoção de questionamentos sobre como as atitudes pessoais interferem no coletivo social e formam a identidade social de uma nação.

Palavras-chave: Educação; Multiculturalismo; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

A

elaboração deste estudo buscou a compreensão da importância da educação multicultural em ambientes escolares, a fim de que as diversidades culturais e sociais sejam
identificadas, compreendidas e discutidas em sala de aula, espaço de formação da
identidade e desenvolvimento das capacidades críticas dos cidadãos.
Para Canen (2016), o multiculturalismo representa a percepção das diferenças individuais
encontradas em comunidades que refletem na formação de sociedades com valores diversos,
baseados na cultura híbrida. Para a vivência em espaços multiculturais, faz-se necessário o reconhecimento às diferenças individuais que compõem a sociedade, a fim de que a convivência
seja justa e construtiva, proporcionando o respeito às diversidades culturais presentes em sociedades plurais.
Na escola, espaço que complementa a construção da identidade e o desenvolvimento das habilidades humanas, a contextualização da realidade trata-se de uma prática fundamental para formação de sujeitos críticos e participativos, capazes de buscarem mudanças para favorecimento
de toda a sociedade, sem benefícios às minorias apenas, a abordagem docente e curricular
deve estar embasada na socialização, no respeito ás diversidades, na reinvindicações sociais e
demais aspectos que direcionam aos questionamentos acerca da necessidade de compreensão
das diferenças e valorização da inclusão das diferentes culturas em sociedade (HALL, 2016).
Para tanto, a aprendizagem precisa estar envolvida na educação multiculturalista, de modo que
o professor consiga incluir a interação das diversidades culturais em sala de aula, favorecendo
a extensão da percepção e conscientização das diferenças que compõe a sociedade e devem
ser atendidas conforme as necessidades dos grupos. A formação do aluno deve estar voltada
ao desenvolvimento crítico e progressivo na busca de atitudes que potencializem o respeito, a
cooperação e participação nas decisões sociais (MACEDO, 2014).
O objetivo deste trabalho é refletir sobre o multiculturalismo na educação, visando a formação
de indivíduos que respeitam as diversidades culturais presentes na sociedade. Como objetivos
específicos, estão: compreender a importância do multiculturalismo; identificar a abordagem
multicultural nas escolas; compreender como as diversidades culturais impactam nas desigualdades sociais; identificar as possibilidades de trabalho docente na educação multicultural.
Diante desta realidade, a importância deste estudo justifica-se na necessidade de percepção
da multiculturalidade como fenômeno que reflete na formação das comunidades, respeito às
diferenças e entendimento das diversidades culturais que compõe uma sociedade. A partir da
educação multicultural, os indivíduos conseguem, desde cedo, praticar ações que valorizem o
respeito às diferenças.
A problematização do trabalho baseou-se no questionamento: “Como a educação multicultural
pode influenciar na valorização das práticas sociais voltadas ao respeito às diversidades?”. O
desenvolvimento do trabalho dependeu de pesquisas bibliográficas, utilizadas para elaboração
do referencial teórico. Os principais elementos pesquisados foram o multiculturalismo, o tratamento da diversidade na educação e a formação dos professores para a prática na educação
multicultural.
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MULTICULTURALISMO

a interação entre as sociedades, dimensionando as culturas, muitos fenômenos podem ser
identificados, como a formulação de regras de
convivência, a defesa dos ideais comuns, entre
outros elementos que permitem a configuração
de múltiplas culturas.

Os estudos acerca do multiculturalismo iniciaram em países com políticas voltadas às diferentes culturas existentes, como Portugal e
Canadá, embasados na necessidade de atender a diversidade dentro do país. No Brasil, o
multiculturalismo tem origens relacionadas ao
Para Hall (2016), a classificação do termo
estudo de culturas, tratando-se de uma aborda- multiculturalismo referencia-se às característigem nova, incorporada especialmente à edu- cas de uma sociedade, abordando os problecação (GONÇALVES, 2014).
mas políticos em que as comunidades com
diferentes características estão inseridas, ou
As abordagens multiculturais são estudadas
seja, um grupo de pessoas com diversas culem diferentes áreas, desde a religião e política, até tecnologia e educação. Neste sentido, turas depende da decisão de governantes no
o multiculturalismo envolve a valorização da atendimento às maiorias, visando a construção
cultura pluralista, encontrada nas diferentes co- de uma vida comum e a composição de uma
munidades que compõem uma sociedade, ca- identidade.
bendo à importância de análises mais críticas,
Souza (2013) afirma que o multiculturalismo
como a percepção dos preconceitos existentes que afetam as pessoas, como a discrimi- também define as estratégias adotadas na adnação racial e de gênero, a fim de transformar ministração pública que objetivam atender as
sociedades em espaços culturais organizados sociedades com culturas diferentes, proporciona busca pelo respeito ás diversidades (FOR- nando a cada comunidade uma possibilidade
QUIN, 2011).
particular, desde que não ocorra a interferência
no bem comum, tampouco prejudique os direiO multiculturalismo, por abranger diferen- tos cidadãos dos indivíduos. O multiculturalistes intenções, voltando-se às necessidades
mo determina uma ressignificação na construde atender a perspectiva social, bem como
ção das identidades sociais, cabendo a cada
garantir que ocorra a inserção dos indivíduos
em diferentes contextos, garantindo o respeito indivíduo a conscientização da necessidade de
às múltiplas culturas, não se limite às possibi- agir coletivamente, respeitando as pluralidades
lidades de relações interculturais, determinan- culturais, os valores e saberes individuais, ou
do ambos termos como diferentes, apesar de seja, faz-se necessária a percepção da imporcomplementares (JORDAN, 2010). E de acor- tância de desvincular-se às exclusões sociais
para que ocorra a inclusão de todos na sociedo com Orzi:
dade, sem prejuízos ou discriminação (GONMulticulturalismo é um termo que descreve a exis- ÇALVES, 2014).

tência de muitas culturas numa região, cidade ou país,
com no mínimo uma predominante, visando resistir à
homogeneidade cultural, principalmente quando esta
homogeneidade é considerada única e legítima, submetendo outras culturas a particularismos e dependência.
O multiculturalismo se refere a uma pluralidade cultural
que convive de forma harmônica (ORZI, 2012, p.19).

Nas relações interculturais, ocorre uma percepção entre as culturas existentes em uma
comunidade, estendidas à sociedade, ou seja,
trata-se da possibilidade de envolver diferentes
culturas em uma situação única, considerando
as particularidades de cada indivíduo. Sendo
Portanto, o multiculturalismo reflete a exis- assim, as relações interculturais favorecem a
tência de diferentes culturas existentes em troca de experiências para enriquecimento culuma sociedade, considerando a evidência do- tural de uma sociedade (JORDAN, 2010).
minante de uma crença, política ou costume,
caracterizando a cultura local. Quando ocorre
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Portanto, a diferenciação entre os termos
multiculturalismo e relações interculturais estabelece a complementação de ambos termos,
considerando as particularidades de cada um.
Para a educação, esta situação evidencia-se
na necessidade de elaboração de uma proposta pedagógica que atenda todas as culturas existentes em uma sala de aula, bem como
relacionar a existência das origens dos grupos
culturais, cabendo a importância de atender
os alunos na forma multicultural (MCLAREN,
2010).

As discussões acerca do multiculturalismo,
especialmente voltadas à educação, intencionam mediar conflitos de desigualdade ao incluir
nos currículos escolares estudos da história,
cultura e realidade das sociedades, abordando
de maneira aberta as exclusões sociais, bem
como os movimentos que quantificaram a força
das comunidades, proporcionando a aquisição
de espaço em ambientes educacionais, situação que contribuiu para redução dos conflitos
e aumento das discriminações, evidenciadas
pela diversidade cultural (MCLAREN, 2010).

Segundo Forquin (2011, p.27): “A educação apresenta-se como multicultural quando
as ações na escola se tornam escolhas pedagógicas que representam em seus conteúdos
e métodos a diversidade cultural dos alunos”.
Diante desta realidade, a necessidade de distinção entre os termos multiculturalismo e relações interculturais direciona-se especialmente à educação, considerando as elucidações
acerca da importância de a escola trabalhar
diferentes culturas nas propostas pedagógicas,
mantendo o grupo inserido, sem que ocorram
situações de exclusão. Segundo Souza (2013),
ambos termos intencionam o estudo das culturas no âmbito educacional, mas além de relacionar diferentes culturas na escola, faz-se
fundamental a conscientização da importância
de respeitar, conhecer e participar de uma sociedade com características multiculturais.

Nos espaços escolares, o multiculturalismo
representa a possibilidade de auxílio aos docentes no tratamento com os problemas sociais
encontrados dentro das salas de aula, facilitando a conscientização da importância ao respeito às diversidades, valorizando as diferentes
culturas encontradas nos alunos, especialmente em espaços educacionais públicos, em que
a miscigenação das comunidades interfere efetivamente na aprendizagem (JORDAN, 2010).

Hall (2016) relaciona algumas formas de
multiculturalismo conhecidas, entre: multiculturalismo conservador, que relaciona diferentes
tradições e culturas, considerando uma maioria; multiculturalismo liberal, considerando as
culturas majoritárias em uma sociedade; o
pluralista, que avalia as diferentes culturas de
uma comunidade, buscando as similaridades;
o multiculturalismo comercial, que intenciona
o fim das diversidades como resolução dos
problemas sociais; o corporativo que objetiva
a administração das diferenças minoritárias;
multiculturalismo revolucionário, que evidencia
os movimentos de resistência contra os privilégios.

Segundo Oliveira e Miranda (2014), o multiculturalismo nas escolas direciona às reflexões dos gestores e comunidade escolar às
reais necessidades dos alunos, de modo que a
concretização do aprender esteja embaso em
meios dinâmicos, envolvendo o que acontece
ao redor do estudante, bem como oportunizando sua vivência em sala de aula, situação
favorecida quando as diferentes culturas são
estudas, identificadas, analisadas e experimentadas, cabendo à equipe escolar contrapor-se
ao conformismo e modismo, a fim de evidenciar as realidades que existem na comunidade
atendida na unidade escolar.
Para Mclaren (2010, p.66): “O multiculturalismo favorece mudanças nas relações vividas
pelos alunos quando inserido no contexto educacional, em estudos das identidades e diferenças de gênero, etnia, classes, entre outras
diversidades”.
Diante desta realidade, o multiculturalismo,
assim como as relações interculturais, devem
ser abordadas com frequência no âmbito educacional, a fim de que ocorra a formação de
sujeitos críticos e participativos na sociedade,
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que buscam mudanças e respeito às diversidades sociais, culturais, econômicas, entre os
demais aspectos que referenciam a formação
da identidade das sociedades (OLIVEIRA E MIRANDA, 2014).

diferentes comunidades, apresentando debates
em sala de aula que afirmam a importância do
conhecimento acerca da história e identidade
cultural brasileira, representada nos livros didáticos, a fim de propor a valorização das diferentes culturas encontradas no país, composta por
Os estudos que caracterizam o multicultura- uma sociedade culturalmente pluralista.
lismo precisam estar direcionados à educação,
diante da possibilidade de inserção das teoSilva (2015), afirma que se faz necessário o
rias que defendem o respeito às diversidades entendimento e respeito às diferenças, que deocorrem desde a fase escolar, estendendo aos terminam as características e particularidades
aspectos profissionais e familiares que envol- dos grupos que compõem uma sociedade, cavem a sociedade. O multiculturalismo deve, bendo o reconhecimento de que não deve exisportanto, ser inserido de forma interdisciplinar, tir a hierarquização, determinando privilégios soabordando o estudo e a inclusão das diferen- ciais, educacionais e políticos apenas a algumas
tes culturas, entre maiorias e minorias, gêne- comunidades, entendidas como superiores.
ros, etnias, ideologias, políticas, interesses,
entre todas as formas de respeitar as diferenNeste contexto, comunidades formadas pelas
ças existentes entre as comunidades que com- semelhanças étnicas, por exemplo, não consepõem uma sociedade, sem que ninguém esteja guiam inserção social, diante da escassez de
excluído (FORQUIN, 2011).
mercado profissional, bem como exclusão da
saúde e educação, refletindo na desvalorização
cultural das pessoas consideradas divergentes
MULTICULTURALISMO NA
dos padrões estabelecidos, atingindo as clasEDUCAÇÃO
ses mais pobres, os negros, os homossexuais,
Na educação, as práticas inclusivas existem, as mulheres, entre outros indivíduos consideramas ainda apresentam déficits, como a repre- dos diferentes (CANDAU, 2009).
sentação de diferentes etnias, ao manifestar nos
livros didáticos, as figuras negras representadas
apenas na memória da escravidão ou indicando subordinados. Esta realidade ocorre com os
demais grupos sociais, quando se trata de referenciar as minorias, abordadas em movimentos
que intencionavam a liberdade, a igualdade e o
acesso aos direitos comuns dentro da sociedade brasileira, situação estendida aos currículos
e diretrizes educacionais (CANDAU, 2009).
Para Xavier (2010), a realidade escolar para
os grupos de alunos que sofrem com a discriminação, devido às diferenças culturais, sociais,
históricas, entre outras, resumia-se em acesso
e, em seguida, abandono aos estudos, diante
da dificuldade de permanência em um ambiente
de preconceitos e discriminação.
De acordo com Fleury (2011), os currículos
nacionais apresentam interesse pelo tratamento
às diversidades com respeito e conscientização
dos alunos, professores, gestores e familiares, a
partir da busca pelo direito às igualdades entre

Para Moreira (2012), a segregação social das
comunidades reafirmou as desigualdades, situação que direcionou à reestruturação de grupos
de resistência, buscando novamente o pertencimento dos indivíduos na participação social
e em contextos educacionais, diante da negligência social e política de uma sociedade que
excluí quem considera diferente.
Para Xavier (2010), conhecer a realidade educacional e histórica nacional reflete na identificação de uma identidade múltipla, considerando
os sofrimentos, a resistência, os movimentos, a
exclusão e a inserção em ambientes de ensino.
Portanto, o respeito às diversidades favorece a
compreensão da necessidade de conscientizar
os sujeitos diante das ações de desigualdade
que ainda existem, revelando cenários verídicos,
sem que ocorra uma abordagem superficial dos
indicadores que compõem a realidade das experiências sociais e educacionais das comunidades multiculturais.
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As finalidades da inserção do estudo das relações de diversidade no ensino englobam desde
o conhecimento sistematizado até a compreensão dos conhecimentos humanos na condição
própria e coletiva, incluindo análises fundamentais para compor, consolidar e ampliar os saberes específicos das disciplinas embasados em
métodos e teorias que questionam a vida em
sociedade (CANEN, 2016).
Ao estudar as diversidades sociais, culturais,
históricas, econômicas, étnicas, entre todas as
diferenças que compõe a sociedade brasileira,
determina-se uma maneira de repensar a identidade nacional, relacionando os processos e
estruturas da sociedade, permitindo uma interação na gênese e reiteração do social, proporcionando as diversas comunidades a garantia de
direitos, espaço, voz e inserção na realidade do
país (CANDAU, 2009).
Para Fleury (2011), os sujeitos são um resumo
daquilo que aprendem, dos conhecimentos adquiridos e aprimorados, assim como da interpretação dos saberes que envolvem as disciplinas
curriculares, caracterizando a interdisciplinaridade e contextualização como aspectos relevantes
para o crescimento e desenvolvimento humano.
E, segundo Silva (2015, p.98): “Educação e
multiculturalismo são fenômenos indissociáveis,
conforme a escola trabalha hibridizações culturais, proporciona a compreensão do padrão
aceitável que um povo precisa, para a equidade
social”.
Sendo assim, um dos maiores desafios da
aprendizagem educacional atual está em alcançar a promoção de questionamentos acerca dos modos de agir do sujeito e como essas
atitudes interferem no coletivo social, apontando a importância da ausência de negligências
quanto às desigualdades e escolhas pelas soluções aos problemas que envolvem o Estado,
as ideologias e a sociedade como um todo. Não
existem, portanto, fórmulas para que os problemas sociais sejam resolvidos, mas há mudanças quando ocorrem manifestações contra o
conformismo, levando os sujeitos à busca por
práticas que concretizem a realidade humana,
influenciando na alteração das condições econômicas, políticas, sociais e culturais, em um

determinado contexto da sociedade, desde que
esteja objetivando a construção de um novo cenário social (CANEN, 2016).
No entanto, a negação da existência de desigualdade social prevê replicação da prática de
exclusão, uma vez que os debates educacionais
acerca da temática acabam direcionados a outra vertente, sem objetivar de fato, o levantamento de situações, práticas e ações que dimensionam e propagam as discriminações, exclusões
e preconceitos (MOREIRA, 2012). Portanto, de
acordo com Candau (2009), o multiculturalismo
precisa ser um tema abordado com veemência
nos currículos escolares, de maneira interdisciplinar e contextualizada, a fim de que ocorram
leituras diversificadas para enriquecimento de
debates que proporcionem aos estudantes,
aquisição e aprimoramento do conhecimento
acerca da história, além de abordar a importância das diferenças dentro da sociedade, a fim
de que ocorra a formação da identidade social
e cultural brasileira.
A educação que aborda as diversidades em
todos os contextos e aspectos, deve intencionar
a formação de jovens capacitados para desenvolverem valores e competências que possibilitem a integração das necessidades individuais
às coletivas, sem que ocorra a desvalorização
das ideias (MCLAREN, 2010). A intenção da
escola deve ser propor situações para que o
aluno desenvolva sua autonomia intelectual,
estando capacitado para a vida profissional e
cidadã, além de conseguir transformar a realidade social quando esta não estiver favorável para
o grupo, além de direcionar à conscientização
das comunidades, políticas e ambientes educacionais, em relação às questões de desigualdades sociais (FLEURI, 2011).
De acordo com Moreira:
As instituições de ensino estão incumbidas de disseminar meios que propiciem a diminuição do preconceito ou discriminação cultural. Não basta falar do processo inclusivo se não for levado em conta a valorização
das culturas, heranças. Os preconceitos existentes em
nosso país, são marcas seculares, desde a colonização, onde se absorvia as suas mãos de obras e fingia
disfarçar os seus muitos conhecimentos (MOREIRA,
2012, p.35).
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Portanto, a valorização da cultura e história
de uma comunidade permite a construção da
identidade nacional e mundial, que precisa ser
explorada nas escolas a partir dos debates direcionados às existência de diversidades culturais e sociais, a fim de que ocorra a conscientização e reconhecimento da existência
dos preconceitos, buscando a erradicação da
discriminação, de modo que as diferenças sociais de relação hierárquica sejam extinguidas,
a partir da educação de uma nação.

ral, social, econômica e todas as demais, são
caracterizadas pela abordagem das culturas
na formação docente, especialmente durante a
frequência no Ensino Superior.

Gomes (2017) afirma que o multiculturalismo deve estar direcionado ao desenvolvimento
da criticidade dos alunos, cabendo à formação docente o trabalho com a pluralidade das
identidades culturais em sala de aula, a fim de
abordar a heterogenia social, que precisa estar no caminho oposto dos padrões e uniformizações, impostas pelas classes dominantes
MULTICULTURALISMO NA PRÁTICA
e grupos que excluem a participação de indivíDOCENTE
duos considerados diferentes, seja pela etnia,
A abordagem do multiculturalismo na edu- religião, crença, sexualidade, entre todos os ascação deve estar presente em todas as dis- pectos existentes.
ciplinas, trabalhada de maneira efetiva pelos
Segundo Silva e Bradim (2013), o direito às
professores e gestores, a fim de erradicar a discriminação, ampliando as representações das diferenças deve estar relacionado na sociedadiversidades encontradas nas comunidades de de na prática da convivência, referenciando um
maneira positiva, em todos os espaços sociais compromisso com o exercício cidadão e justido país (CANEN, 2016). No ambiente esco- ça, possibilitando a construção de vínculos que
lar, o docente representa um importante me- favoreçam a democracia, situação aprendida
diador do aprender discente, a partir da busca na escola desde cedo, com a metodologia dopor novos conhecimentos teóricos e técnicos cente voltada ao desenvolvimento crítico dos
para a atuação como professor, com constante estudantes.
aprendizagem específica de sua área, além da
Para Macedo (2014), uma das principais dinecessidade de reconhecer na interdisciplinaridade uma ferramenta fundamental para a abor- ficuldades encontrada pelo professor na atuadagem de temáticas diversas, tratando a inclu- lidade, que trabalha com as diversidades em
são dos alunos, o respeito às diversidades, a sala de aula, trata-se da promoção da aprenidentificação das múltiplas culturas existentes dizagem em ambientes multiculturais, que exiem sala de aula e a interação dos conheci- gem uma atualização constante do docente,
mentos teóricos com as práticas educacionais, uma formação continuada e o domínio de saelementos indispensável à construção dos sa- beres que contemplem a formação de alunos
beres que permitem as práticas sociais (ORZI, críticos, participativos, criativos e conscientes
da necessidade de transformação social, pes2012).
soal e profissional.
Segundo Gomes (2017, p.47): “O multiculDeste modo, o professor precisa estar em
turalismo na formação docente permite aos
profissionais um trabalho concreto com as di- constante construção e renovação de sua práversidades culturais e sociais em sala de aula, tica didática, buscando mudanças nas estraa partir das vertentes fundamentais para a tégias de ensino, a fim de que a qualidade da
educação”. As vertentes mencionadas como aprendizagem esteja pautada aquisição do coelementos importantes na educação, a fim de nhecimento discente, bem como na conscientibuscar a conscientização da comunidade es- zação acerca das diferentes culturas encontracolar acerca das diversidades existentes, cultu- das na sociedade (GOMES, 2017).
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Hall (2016) complementa afirmando que o
professor deve mediar o processo de ensinar e
aprender dos conteúdos, mas compreender a
importância das relações em sala de aula, considerando a necessidade de adoção de estratégias didáticas que representem significados
ao aluno, além de estabelecer regras para um
clima educacional favorável à aprendizagem,
com rotinas, acordos, trocas, afetividade e respeito.
Diante desta realidade, o professor preocupado com a formação dos alunos em sujeitos
críticos e conscientes de sua importância na
transformação da realidade, precisa estar em
constante atualização profissional, considerando a necessidade de entendimento das mudanças nos perfis discentes a fim de relacionar
as diferentes culturas encontradas em sala de
aula para um trabalho multicultural e não apenas intercultural (OLIVEIRA, 2012).
O multiculturalismo na formação docente
deve possibilitar a compreensão das diferentes abordagens relacionadas às diversidades
em sala de aula, considerando a variação cultural que influencia e impacta na construção da
identidade de uma sociedade, além de permitir
a inserção do trabalho com as múltiplas culturas dentro da proposta curricular não apenas
superficialmente, mas a partir das vivências
dos alunos (SILVA; BRADIM, 2013).
Forquin (2011) chama atenção para a necessidade do multiculturalismo pertencer aos
currículos escolares de modo que não esteja
reduzido a projetos extracurriculares, a fim de
que a construção das metodologias que embasam as atividades curriculares estejam estruturadas e articuladas em diferentes disciplinas,
proporcionando um trabalho docente com o
multiculturalismo em abordagens direcionadas,
significativas, contextualizadas e experimentais
ao discente. A formação inicial e continuada
do professor que busca um trabalho com o
multiculturalismo em sala de aula precisa objetivar a construção do conhecimento a partir
do desenvolvimento das habilidades discentes

direcionadas à formação da identidade pessoal e social, a fim de que os alunos sejam
críticos, problematizadores e saibam respeitar
as diversidades, sendo capazes de questionarem como as desigualdades impactam negativamente na solidificação dos ideais de uma
comunidade ou sociedade (GOMES, 2017). E
de acordo com Oliveira:
O professor, no seu papel, não se deve limitar apenas
a expor as suas ideias e conhecimentos, mas sim ser
um mediador no processo ensino/aprendizagem. Deve
haver sempre uma intenção pedagógica onde as aprendizagens sejam significativas e motivantes, que deem
sentido à vida de todos, o que irá criar nos alunos uma
certa tranquilidade (OLIVEIRA, 2012, p.74-75).

Portanto, a formação docente não pode ser
superficial, de modo que o professor seja mediador do aprender e não se limite à troca de
informações com seus alunos. A educação
baseada no multiculturalismo precisa de professores atuantes que intencionem o aprender
do aluno, mas proporcionem significados aos
conteúdos, além de direcionarem os discentes
aos questionamentos que formam a cultura e
identidade de uma sociedade. Para Macedo
(2014) o professor deve questionar valores e
preconceitos em sala de aula, abordando as diferenças encontradas na realidade dos alunos,
como as divergências culturais, sociais, políticas, econômicas, étnicas, entre as demais, a
fim de que a formação do aluno esteja composta pelo conhecimento amplo, para que seja
possível a percepção e desenvolvimento das
habilidades que permitem a problematização
social, como a sensibilidade, a interação, a participação, entre outras.
O professor é o responsável pela criação de
espaços de aprendizagem que proporcionem
a continuidade do estudo, ou seja, a partir de
exemplos sólidos e significativos, o aluno consegue estender sua formação à realidade em
diferentes contextos, contribuindo com o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo,
que assume o papel de sujeito multicultural, ao
respeitar as diversidades, buscando possibilidades às diferenças encontradas na sociedade
(SILVA e BRADIM, 2013).
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A formação docente que objetiva o trabalho
com o multiculturalismo em sala de aula deve
intencionar o desenvolvimento das atitudes e
valores discentes, considerando a importância
da comunicação com os alunos, a fim de que
seja possível identificar as diferentes culturas
para conhecimento pessoal e trabalho em sala.
Sendo assim, a troca de experiências será a
norteadora do processo de ensinar e aprender
a partir da inserção do que se estuda à realidade discente (JORDAN, 2010).

ças sociais e todas as situações que podem
refletir em discriminação diante da existência
do multiculturalismo.

A prática docente está além da transmissão
de conhecimento, pois inclui entender das diversidades e necessidades dos alunos em sala
de aula. Adoção de estratégias metodológicas
que considerem o multiculturalismo como uma
prática inovadora, abre um leque de possibilidades, facilitando o processo de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento das habilidades
Moreira (2012) afirma que o multiculturalismo discentes, a capacidade de criação individual
pertence às diversas sociedades na atualida- e coletiva dos alunos, direcionando assim atude, sendo portanto, fundamental a elaboração ação como cidadão (MACEDO, 2014).
de propostas curriculares embasadas na reflexão sobre as diferenças, desigualdades e atuA formação docente deve estar voltada à meação cidadã, situação permitida apenas com diação da aprendizagem para que o professor
a formação de professores que oportunizam o compreenda o multiculturalismo em sua turma,
desenvolvimento das habilidades críticas dos de modo que o aluno consiga inserir o que
alunos, a fim de que ações e decisões sejam aprendeu ao seu cotidiano, a partir da promotomadas de forma comunitária para benefícios ção do interesse do aluno pelas diversidades
de todos, visando o respeito e inserção dos e desigualdades sociais, favorecendo os esindivíduos em sociedade.
tímulos à aplicação dos conceitos estudados
no ambiente escolar ao meio cotidiano (SILVA;
A formação dos professores precisa estar di- BRADIM, 2013). A educação multicultural direrecionada na potencialização da capacidade ciona o professor à percepção de sua própria
reflexiva docente, permitindo o desenvolvimen- cultura, para então contribuir com a compreto de metodologias significativas aos alunos, ensão das diversidades existentes e valorizapara que as transformações iniciem já em es- ção de cada uma das culturas encontradas na
paços escolares com o respeito às diversida- sala de aula, de modo que as diferenças sejam
des a partir do trabalho multicultural, cabendo questionadas e o multiculturalismo proporcione
ao professor abordar as diferenças entre os a formação da identidade dos alunos em conalunos e enfatizar as particularidades dos ci- textos pessoais e sociais.
dadãos para composição de uma sociedade
justa, íntegra, múltipla e transformadora (GOMES, 2017).
“A formação deve centrar-se no desenvolvimento de atitudes e valores que tornem os
professores sensíveis aos preconceitos, aos
estereótipos, às injustiças, ao racismo e à discriminação” (SILVA; BRADIM, 2013, p.85).
Deste modo, os conhecimentos e saberes docentes devem estar relacionados à transformação social de espaço de injustiças em busca
pela inclusão das diversidades, não se limitando às deficiências, mas envolvendo as diferen951
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização da pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura para analisar opiniões diferentes acerca da temática estudada, buscando convergência entre os autores, observou-se que
a educação multicultural é fundamental para o entendimento das diferentes realidades existentes
no cotidiano dos alunos, de modo que as experiências facilitem a compreensão das dificuldades
e diversidades culturais que impactam na formação da sociedade.
Desse modo, a elaboração do trabalho considerou a importância de dimensionar a necessidade
da educação multicultural para a formação dos alunos, analisando os conceitos de multiculturalismo e sua importância para a construção da identidade de uma sociedade, a partir da adoção
de metodologias docentes que envolvam a reflexão, inserção do tema em diferentes contextos
curriculares e práticas que valorizem o respeito às diferenças para compreensão das diversidades
culturais existentes. A escola caracteriza-se como espaço de divergências nas relações sociais,
devido às diferenças encontradas em uma mesma sala de aula, que variam desde as situações
econômicas e sociais, até as diferenças culturais, que embasam a formação da identidade de um
indivíduo. Sendo assim, a escola pode ser um espaço de conflitos, quando não existe o trabalho
com questões relacionadas ao respeito às diversidades e inclusão de todos na sociedade.
Neste contexto, o multiculturalismo deve ser uma temática discutida em sala de aula, trabalhada
pelos professores em contextos dinâmicos e variados, a fim de que a problemática social e cultural
esteja presente na realidade educacional, visando a formação de alunos crítico, questionadores
e participativos nas ações que determinam a construção de políticas de inclusão de todos, tanto
nas opiniões quanto no respeito às diferenças. A educação multicultural precisa estar embasada
no desenvolvimento das habilidades docentes que permitam o reconhecimento de seu espaço
na sociedade, desde que ocorra a valorização da cultura dos alunos a fim de proporcionar uma
aprendizagem significativa, cabendo ao professor uma interação com a realidade discente para
garantir que ocorra a conscientização dos alunos acerca da necessidade de respeito às múltiplas
diferenças encontradas em uma sociedade.
A forma como a aprendizagem acontece nas escolas pode ser variada pelo docente, que deve
saber escolher o melhor momento de abordar determinado assunto, mas focado no trabalho com
o multiculturalismo em diferentes momentos, proporcionando ao aluno uma interação significativa
com a realidade, percebendo o ensino em seu cotidiano, identificando as maneiras como pode
mudar o curso de sua realidade, assim como em toda a sociedades. Não existem fórmulas para
que os problemas sociais sejam resolvidos, mas há mudanças quando ocorrem manifestações
contra o conformismo, levando os alunos à busca por práticas que concretizem a realidade humana, influenciando na alteração das condições econômicas, políticas, sociais e culturais, em
um determinado contexto da sociedade, desde que esteja objetivando a construção de um novo
cenário social.
Nesse contexto, a educação multicultural deve conduzir os discentes ao estranhamento a fim de
que assumam atitudes e tomem decisões conscientes que transformem a realidade que estiverem
inseridos, direcionados pela prática docente, baseada em reflexões sobre os
currículos e metodologias fundamentais utilizadas na sala de aula para formação do aluno e extensão à realidade social. Portanto, o papel do professor que trabalha o multiculturalismo em sala de aula é fazer o aluno
compreender a importância e a complexidade das diferenças e diversidades, cabendo aos discentes assumirem que existem problemas,
limites, contradições e escolhas que podem influenciar negativamente
na vida coletiva dos homens, pois a determinação dos momentos e
situações sociais depende da história, da cultura, do contexto e dos
méritos que conduzem o pensamento e as relações sociais, incluindo a
diversificação cultural, as políticas existentes e as responsabilidades individuais que levam a construção dos valores naturais dos homens.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Os jogos e brincadeiras vêm ganhando espaço e importância em todas as abordagens
referentes à infância. Ao elaborar este artigo considero como objetivo principal levar o educador a repensar suas práticas educacionais e apropriando dos jogos e brincadeiras para que
assim ocorra um ensino e aprendizagem significativos para o educando. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica , respaldado por teorias especializadas. Cada vez mais a ludicidade tem se mostrado muito eficaz na aprendizagem e na educação infantil e se tornou um
instrumento que fomentou a aprendizagem de qualidade, promovendo o desenvolvimento
de várias habilidades. O trabalho lúdico se faz necessário para o desenvolvimento integral do
educando. Não é possível dissertar a respeito de ludicidade, sem esclarecer esse conceito que
engendrou o trabalho. Por se tratar de atividade prazerosa, o lúdico não está pautado numa
postura de educador que deixa a criança brincar apenas para passar o tempo, sem nenhum
objetivo. Ao contrário, o lúdico é um recurso pedagógico que envolve a brincadeira de maneira séria, pois deve ser visto como um fator de aprendizagem significativa para o educando,
possibilitando o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social.

Palavras-chave: Lúdico;  Ensino;  Aprendizagem Significativa.
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INTRODUÇÃO

A

educação infantil é considerada fundamental para o desenvolvimento integral da criança, devendo oferecer a esta momentos prazerosos que venham satisfazer as necessidades básicas, proporcionando com jogos e brincadeiras infantis que resultem na
aprendizagem e desenvolvimento da criança.
Conduzir a criança à busca, ao domínio de um conhecimento mais abstrato misturando habilmente uma parcela de trabalho (esforço) com uma boa dose de brincadeira, transformaria o
trabalho, o aprendizado, num jogo bem – sucedido, momento este que a criança pode mergulhar
plenamente sem se dar conta disso. (Almeida, 2003,p.60).
A brincadeira não é o brinquedo, o objeto, também não é técnica, mas o conjunto de procedimentos e habilidades.
Segundo Oliveira (2002), o jogo é fundamental para a educação e o desenvolvimento infantil, o
jogo e a criança caminham juntos desde o momento em que se fixa a imagem da criança como
um ser que brinca, a infância carrega consigo brincadeiras que se perpetuam e se renovam a
cada geração.
O tema jogos e brincadeiras na educação infantil vêm sendo muito discutido e cada vez mais
ganhando espaço nos temas que se referem à educação visando o pleno desenvolvimento do
educando através do lúdico e deixando com isso a aprendizagem cada vez mais significativa e
prazerosa.
O uso dos jogos e brincadeiras como recurso para a aprendizagem de habilidades cognitivas,
sociais, afetivas e motoras são considerados por professores como importantes instrumentos
de motivação para o desenvolvimento da linguagem oral, escrita, raciocínio lógico, entre outras
capacidades.
Na atualidade, observamos que uma diversidade de atividades lúdicas permeia a vida de nossas crianças, em casa e na escola. As crianças de hoje possuem acesso aos mais variados tipos
de brincadeiras e jogos, que vai desde os tradicionais até os mais sofisticados e tecnológicos.
Para a perspectiva pedagógica, o jogo ganhou um significado mais prático, metodológico.
Ainda que carregue em si uma carga de prazer e ociosidade (DE MASI,2000), o jogo surge na
sociedade burguesa e industrial com a finalidade de introduzir as crianças no mundo capitalista,
do conhecimento, a partir da realidade das mesmas. As atividades e situações lúdicas típicas
da infância sao reestruturadas pela escola para facilitar a introdução de novos conhecimentos.
Para Piaget (1978), quando a criança brinca, ela assimila o mundo de sua maneira, não levando a nenhum compromisso com a realidade. A interação do objeto independe da natureza
deste, sua função advém do significado e sentido atribuído pela criança através do simbolismo.
O brinquedo e o ato de brincar, constituem-se em vínculos importantes na construção do conhecimento, a partir da realidade das mesmas.
O alemão Friedrich Wilhelm Froebel ( 1782- 1852), criador do Kindergarten ( Jardim da Infância) foi o primeiro pedagogo a sistematizar uma proposta pedagógica para a educação infantil,
considerando o jogo e os brinquedos como elementos centrais da sua teoria educativa. Froebel
defendia um ensino sem obrigações porque para ele o aprendizado depende dos interesses de
cada um e se faz por meio da prática. Froebel foi um dos primeiros pedagogos a falar em auto
- educação, um conceito que só se difundiu no início do século XX, graças ao movimento da
Escola Nova, de Maria Montessori (1896 - 1966), entre outros.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Piaget (1971), a escola desempenha um importante papel no desenvolvimento
da criança, visto que as trocas proporcionadas
pelo ambiente escolar permitem o desenvolvimento da mesma.

EDUCAÇÃO INFANTIL
É na educação infantil que a criança adquire
os primeiros preparos para o convívio social,
começam as primeiras noções de valores e
também , através de atividades apropriadas podem aproximar suas capacidades cognitivas e
motoras. Nessa fase a criança pode desenvolver habilidades essenciais que irão ajudar na
sua vida escolar e pessoal, tais como: coordenação motora, inserção cultural, sociabilidade,
diferentes formas de linguagem, dentre outras.

Para Piaget (1969, p. 29) , o jogo simbólico
é simultaneamente um modo de assimilação
do real e um meio de auto expressão, pois à
medida que a criança brinca de casinha, representando papéis de mamãe, papai e filho, ou
Sobre a importância da educação infantil na
brincar de escola, reproduzindo os papéis de
professor e aluno, ‘’ela está, ao mesmo tempo, vida da criança Maluf (2009, p.13), aponta:
criando novas situações e também imitando siOs primeiros anos de vida são decisivos na
tuações reais por ela vivenciadas.
formação da criança, pois se trata de um peA função deste tipo de atividade lúdica, se- ríodo em que ela está construindo sua idengundo Piaget (1969, p.29), consiste em satis- tidade e grande parte de sua estrutura física,
fazer o eu por meio de uma transformação do afetiva e intelectual. Sobretudo nesta fase, dereal em função dos desejos: ‘’ a criança que ve-se adotar várias estratégias, entre elas as
brinca de boneca refaz sua própria vida, corri- atividades lúdicas que são capazes de intervir
gindo-a a sua maneira, e revive todos os praze- positivamente no desenvolvimento da crianres e conflitos, resolvendo-os, ou seja, comple- ça, suprindo suas necessidades biopsicossociais, assegurando-lhes condições adequadas
tando a realidade através da ficção.
para desenvolver suas competências (MALUF,
O jogo simbólico tem como função assimilar 2009, p.13).
a realidade, seja através da resolução de conflitos, de compreensão de necessidades não
Portanto, os primeiros anos de vida da criansatisfeitas, ou da simples inversão de papéis.
Na teoria de Piaget (1969), o jogo de regras ça são fundamentais e muito importantes para
é uma conduta lúdica que supõem relações sua formação e desenvolvimento posterior, e
sociais ou interindividuais, pois a regra é uma fica claro a relevância o papel da educação
ordenação, uma regularidade imposta pelo infantil na formação integral do educando. No
grupo, sendo que sua violação é considerada Brasil, a educação infantil é um direito asseuma falta. Portanto, essa forma de jogo prevê gurado pela Constituição Federal de 1988, no
a existência de parceiros e de ‘’ certas obriga- qual a partir da aprovação da LDB em 1996, a
ções’’ comuns ( as regras), o que lhe confere educação infantil passa a ser definida como a
primeira da educação básica.
um caráter eminentemente social.
O jogo na criança, inicialmente egocêntrica
e espontânea, vai se tornando cada vez mais
uma atividade social, na qual as relações individuais são fundamentais. Para Vygotsky (1984),
o jogo é considerado um estímulo à criança no
desenvolvimento de processos internos.
957
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O período da educação infantil é o início da
vida escolar de uma criança e é nesse período
que ela irá desenvolver a parte cognitiva, motora, emocional, social e cultural. Para que isso
ocorra de forma efetiva a criança precisa explorar o ambiente, e esse ambiente precisa estar
limpo, adequado e ter bastante cores vivas que
chamam a atenção das crianças. É de suma
importância ressaltar que o ambiente escolar
infantil deve ser acolhedor, atraente, prazeroso e agradável. Este espaço deve oferecer as
crianças oportunidades e experiências para o
seu desenvolvimento e aprendizagem. Dessa
forma, a educação deve ser dirigida, para que
assim ela possa desenvolver suas faculdades
mentais e físicas, pois nessa fase os estímulos
educativos têm maior poder de influência sobre a formação da personalidade e o desenvolvimento da criança.

O PAPEL DAS BRINCADEIRAS NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O termo lúdico significa qualidade daquilo
que estimula através da fantasia, do divertimento ou da brincadeira. Se origina na capacidade
simbólica, na qual as imagens são consideradas fundamentais para instrumentalizar a criança, visando a construção do conhecimento e
sua socialização. A criança deve ter todas as
possibilidades de entregar-se aos jogos e às
atividades recreativas, que devem ser orientadas para os fins visados pela educação; a
sociedade e os poderes públicos devem esforçar-se por favorecer o gozo deste direito (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA, 1959).

É inquestionável a importância da brincadeira
no desenvolvimento infantil. Ela está inserida
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
sendo um dos seus direitos de aprendizagem
e desenvolvimento da criança. Esses direitos
são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. A brincadeira se faz fundamental na aprendizagem e desenvolvimento
da criança, pois se trata de um momento em
que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência,
como protagonista de seu desenvolvimento.

Nas escolas democráticas as brincadeiras
têm um papel destacado, cuja preocupação
principal é a adaptação entre as novas gerações e as formas de trabalhar na Educação
Infantil. A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e as
experiências da criança, pois pela brincadeira
a criança se apropria de sua imagem, espaço,
meio sociocultural, interagindo consigo e com
a comunidade (NICOLAU, 1987).
Friedrich Froebel ficou conhecido como o formador da criança pequena, viveu em uma época de transição sobre a concepção da criança
e teve sua participação na área pedagógica
quando abriu o seu primeiro jardim da infância.
Preconizava a ideia de atividade e liberdade,
se inspirava no amor à criança e a natureza.
Defendia o desenvolvimento da criança, como
também as fases do crescimento, dizia que a
infância era o período em que a criança deve
ser protegida pelos pais , pois ela é dependente (NICOLAU, 1987).
Froebel foi o primeiro educador a enfatizar
o brinquedo na atividade lúdica, já que era o
primeiro recurso no caminho da aprendizagem,
utilizado para criar representações do mundo
concreto, tendo como finalidade entendê-lo. Se
preocupou em arquitetar recursos sistemáticos
para as crianças se expressarem, como blocos
de construção, papelão, argila, serragem, entre outros materiais utilizados para estimular o
aprendizado das crianças. ‘’Os jardins de infân958
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cia froebelianos incluem jogos que permitem
HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO LÚDICA
que as crianças tenham uma livre exploração,
oferecendo apenas o suporte material e jogos
Até o século VI, as crianças aprendiam por
orientados nos quais há clara cobrança de con- meio da imitação nas atividades cotidianas.
teúdos a adquirir’’ (KISHIMOTO, 2007,p.103). Almeida (2003), retrata que nesse contexto, a
cultura era educação das crianças era importante, pois transmitiam a experiência adquirida
Segundo Barros (citado por Santos, 2000,
por gerações passadas, sendo que a aprenp.110-111), jogos são todas as atividades
dizagem acontecia a partir do contato com a
da criança , desde a mais simples atividades
motoras até as atividades mentais: “O desen- prática.
volvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e
Na sociedade primitiva, as crianças aprencultural, colabora para uma boa saúde mental,
prepara um estado interior fértil, facilita os pro- diam por meio da imitação nas atividades cocessos de socialização, comunicação e cons- tidiana. A aprendizagem acontecia a partir do
contato com a prática. Paulo Nunes de Almeitrução do conhecimento”.
da (1990) introduziu a educação lúdica no BraSegundo Vygotsky (apud WAJSKOP, 2005, sil, proposta que, além de estimular as faculdap.32 e 33), é na brincadeira que a criança se des cognitivas da criança, promove um ensino
comporta além do seu comportamento habitu- mais significativo, eficiente e ajustado aos seus
al de sua idade, além do seu comportamento interesses.
diário. A criança vivencia uma experiência no
brinquedo como se ela fosse maior do que é
na realidade. É no ato de brincar que a criança
extravasa suas emoções, experimente novos
aprendizados, constrói e desconstrói papéis.
Por isso o brincar se faz tão importante nesta faixa etária, uma vez que brincando ela é
capaz de imaginar e se colocar em diversas
situações, experimentando novas sensações e
aprendendo a resolver alguns conflitos.
É muito rico a utilização do lúdico no ambiente escolar como um recurso pedagógico, pois
permite que a criança se experimente como sujeito de direitos, pois o que diferencia a criança
do adulto é a forma de ver a realidade e viver a
própria vida. A vida da criança está entregue à
sua imaginação, sua realidade é o presente vivido, tudo acontece como se estivesse sempre
no reino do brinquedo, viver é brincar e brincar
é viver (DORNELLES, 2005). O caráter lúdico
na vida da criança deve ser preservado, as escolas devem garantir que as crianças possam
brincar diariamente, valorizando-a como uma
atividade sociocultural importante que caracteriza e garante a experiência da infância.

Platão (427-348), afirmava que os primeiros
da criança deveriam ser ocupados com jogos
educativos, praticados em comum pelos dois
eixos, sobre a vigilância e em jardins de crianças. Segundo ele e todo pensamento grego da
época, a educação propriamente dita deveria
começar aos sete anos de idade. Platão introduziu também de um modo bastante diferente,
uma prática matemática lúdica, muito enfatizada nos dias atuais.
A melhor forma de conduzir a criança a socialização seria através dos jogos, essa teoria
froebeliana foi que realmente determinou os jogos como fatores decisivos na educação das
crianças:
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[...] As ações realizadas pelas crianças no
desenvolvimento do brincar proporcionam o
primeiro contato com o meio, e as sensações
que produzem constituem o ponto de partida
de noções fundamentais e dos comportamentos necessários à compreensão da realidade.
Dentre as várias formas de apropriação a luta
pela sobrevivência ganha destaque especial
(AGUIAR, 2006, p.23).

No livro Psicologia Pedagógica, podemos observar o psicólogo afirmando que o jogo pode
ser considerado o recurso do instinto mais importante para a educação. O jogo é conhecido
popularmente como um instrumento apenas
para a criança passar o tempo. Porém, segundo Vygotsky (2003), a partir da observação,
pode-se constatar de que o jogo está presente
historicamente nas diversas culturas, representando uma peculiaridade que é natural do homem. Além disso, até os animais brincam, desA partir desta cultura, a criança tem contato sa forma, o jogo pode ter um sentido biológico.
com mitos dos ancestrais e se diferencia do
adulto apenas no tamanho e na produção, pois
era considerada um membro da coletividade.
Foram realizados vários estudos para entenAriés (1986) afirma que a criança era considerada ‘’um adulto’’ em miniatura no período medieval, e hoje, não é muito diferente. O
faz-de-conta precisa oferecer fatores positivos
ao desenvolvimento integral da criança, garantindo que sua infância seja preservada e
que o brincar ofereça a aprendizagem significativa, sendo assim uma proposta de ensino
por meio da ludicidade na prática docente visa
proporcionar ao educando a oportunidade de
desenvolver atividades em equipe, momentos
de socialização, de imaginação a partir do seu
conhecimento de mundo.

der o sentido do jogo, observamos uma teoria
afirmando que o jogo é apenas um meio para
a criança liberar sua energia, porém, por meio
dessa teoria, foi elaborado um estudo para responder essas vertentes, afirmando que os jogos são a escola natural do ser humano.

O jogo com regras oferece ao educando
socialização, a expressão do prazer, a forma
natural de trabalho, além de ser uma preparação para a vida. Prender a atenção do aluno
sem perder o foco da aprendizagem é um verdadeiro desafio, e Vygotsky diz que para uma
aprendizagem ser significativa, a pessoa deve
estabelecer relações significativas entre suas
Como o objetivo deste artigo é a ludicidade, experiências prévias e aquilo que se apresenta
verificou-se que é de suma importância dis- como novidade.
sertar a respeito desse tema. Portanto, a discussão a seguir está centrada a partir do tePensar na ludicidade como ciência, é antes
órico de base Vygotsky (2003). A partir desta
observação pode-se constatar de que o jogo de tudo adotar estratégias de intervenção peé apenas um meio para a criança liberar sua dagógica que possibilite não apenas oferecer
energia, porém por meio dessa teoria, foi ela- e oportunizar momentos lúdicos, mas sim exborado um estudo para responder às lacunas trair deste tempo subtraído que permita interexistentes, afirmando que o jogo pode ter um pretar o valor que as pessoas atribuem a estes momentos. A ludicidade como ciência se
sentido biológico.
fundamenta sobre os pilares de quatro eixos
de diferentes naturezas, isto é, a sociológica,
pedagógica, psicológica e epistemológica (VYGOTSKY, 2003).
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Sociológica porque atividade de cunho lúdico engloba demanda social e cultural. Psicológica porque se relaciona com os processos de
desenvolvimento e de aprendizagem do ser humano em qualquer idade. Pedagógica porque
serve tanto da fundamentação teórica existente,
como as experiências educativas provenientes
da prática docente. Epistemológica porque tem
fontes de conhecimento científicos que sustentam o jogo como fator de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2003).

PAPEL DO EDUCADOR NA
INTEGRAÇÃO DA LUDICIDADE COMO
FORMA DE APRENDIZAGEM

portância no processo de aprendizagem, pois
é através dele que ocorre a educação e quando se trata de sua formação, muito se tem falado e trabalhado acerca da inclusão, problemas
cognitivos, dificuldades de aprendizado.

Ao trabalhar o lúdico em sala de aula, os
educadores devem preservar a individualidade
de cada aluno, se fazendo necessário uma relação entre professores e alunos de forma mais
dinâmica, na qual o aluno deve ser um sujeito
participativo na sua aprendizagem, não como
um mero receptor de informações e conhecimento (DINELLO,2007).

Dessa forma é fundamental o professor ter
uma formação adequada e dar a devida importância ao lúdico em seu processo de formação. Assim, o educador por meio do lúdico
pode agir como mediador e iniciador da aprendizagem, e garantir um desenvolvimento físico,
afetivo, intelectual e social dos educandos de
forma dinâmica e criativa.

O educador pode desempenhar um importante papel na realização dos jogos e brincadeiras,
para isso precisa discernir quando deve agir e
quando deve apenas observar. Selecionar uma
boa variedade de materiais e possibilitar o acesso de todos.O professor deve ter a consciência
que por meio da brincadeira a criança aprende,
se socializa, assimila as regras, desperta sua
imaginação e interage. Ao utilizar jogos e brincadeiras na educação, o professor deve antes plaA concepção da atividade lúdica na escola é
nejar suas aulas com este recurso pedagógico,
diferente da utilizada em casa, ao se utilizar da
para que a aula seja produtiva (MALUF, 2009).
ferramenta do jogo na área educacional tem
como o objetivo o desenvolvimento integral do
Sobre o tema abordado, o autor (2009), nos educando, enquanto em casa as brincadeiras
diz que o educador antes de aplicar uma ativida- tem como objetivo o entretenimento:
de lúdica, deve saber criar, organizar, agir, ajudar
e avaliar a atividade proposta. Nesse sentido observamos a necessidade do professor planejar
A escola deve considerar imprescindível, soatividades lúdicas para trabalhar em suas aulas, bretudo na infância a ocupação do tempo livre
e fazer seu planejamento de acordo com cada das crianças com a construção dos jogos e
turma.
brincadeiras de sucata, com atividades prazerosas e desejantes. Principalmente, neste processo de urbanização, em que se vive hoje,
É papel do educador coletar informações e em que a criança é levada ao consumismo e
observar sobre a brincadeira das crianças para à alienação no seu modo de vida (BARROS,
enriquecê-las em futuras oportunidades. Sem- 2002, p.12).
pre que possível o educador deve participar
dessas brincadeiras e aproveitar esse momento para questionar com as crianças sobre as
mesmas. O papel do professor é de suma im961
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As atividade lúdicas fazem com que o educando se desenvolva e aprenda de maneira
mais prazerosa, e são importantes instrumentos que as escolas e os educadores devem
adotar em sua prática pedagógica, pois o educando não se sente pressionado e vai sendo
concretizado o aprendizado na medida em que
vão se divertindo.

As atividades lúdicas se fazem presentes na
maioria das escolas, provando com isso que
os educadores reconhecem as brincadeiras
como um facilitador no processo ensino aprendizagem, seu importante papel na construção
da individualidade e das relações interpessoais
(BARROS, 2002, p.12).

Dessa forma fica nítido a relação do lúdico
como um facilitador da aprendizagem, inclusive
quando trabalhado com educandos que apresentam dificuldades. Cabe ao professor adotar
esse método como um recurso pedagógico
de ensinar e aprender prazerosamente. É por
meio do lúdico que o educando encontra apoio
para superar suas dificuldades de aprendizagens, e os professores uma ferramenta, que
se usado de forma adequada, se torna eficaz
no processo de ensino. Portanto, a proposta
sobre a utilização da ludicidade deverá ser de
proporcionar uma aprendizagem significativa
na prática pedagógica, uma vez que a ludicidade promove o rendimento escolar, além do conhecimento, da comunicação, do pensamento
e do sentimento (BARROS, 2002, p.12).

O professor precisa partir de experiências e
conhecimentos dos alunos e oferecer atividades significativas, favorecendo-as compreensão do que está sendo feito por intermédio do
estabelecimento de relações entre escola e o
meio social.

Uma das responsabilidades dos educadores
é estabelecer a socialização entre os alunos,
sempre os auxiliando dentro de sua faixa etária, a conviver com seus grupos. As ações pedagógicas devem visar promover a boa convivência social, o conhecimento do outro e o
respeito pela diferença (BARROS, 2002, p.12).

Quando o educador coloca a criança em situações que são renovadas constantemente ‘’o
jogo as obriga a diversificar de forma ilimitada
a coordenação social de seus movimentos e
lhes ensina flexibilidade, plasticidade e aptidão
criativa como nenhum outro âmbito da educação’’ (VYGOTSKY, 2003, p.106).

O jogo e a brincadeira são atividades essenciais para o pleno desenvolvimento das crianças, que se usados corretamente contribuem
para a compreensão do conhecimento, além
de ser uma atividade muito prazerosa e de fácil aceitação. Cabe ao professor usá-lo da maneira e no tempo certo, sempre determinando
para o aluno o objetivo e as regras. A criança
é um ser sociável que se relaciona com o mundo que a cerca, ela brinca espontaneamente,
portanto quanto maior o número de brincadeiOs papéis dos profissionais de educação ras infantis inseridas nas atividades pedagóginecessitam ser repensados, pois não se deve cas, maior será o desenvolvimento da mesma
mais agir de forma neutra, os alunos pedem (BARROS, 2002, p.12).
uma posição dos professores com mais opinião, disposto sempre ao diálogo, ao conflito
e a problematização de seu saber (BARROS,
2002, p.12).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos e brincadeiras vêm se mostrando um importante recurso para o ensino e aprendizagem de crianças, desde que o professor tenha em sua formação a ludicidade como um fator que
facilita a aprendizagem dos alunos, sendo os jogos um veículo de expressão e socialização, uma
atividade onde a criança se sente engajada em um mundo imaginário, regido por regras próprias
que geralmente são construídas a partir das próprias regras sociais de convivência.
A inserção da criança na instituição educação infantil representa uma das oportunidades de
ampliar os seus conhecimentos na sua nova fase de vida, ela vivencia aprendizagens inéditas
que passam a compor seu universo envolvendo uma diversidade de relações e atitudes, maneiras alternativas de se comunicar, estabelecendo-se limites e regras e um conjunto de valores
culturais e morais que são transmitidos a elas.
O jogo e a brincadeira em sala de aula, deve favorecer o aprendizado da criança e a construção do conhecimento científico, proporcionando a imaginação de situações reais ou imaginárias,
sempre propondo desafios para a criança, instigando-as a buscar soluções para as situações
problema que se apresentam durante o jogo, levando-as a raciocinar, trocar ideias e tomar decisões.
A motivação criada pelos jogos faz com que o aluno se sinta mais engajado e confiante, com
isso o aprendizado ocorre de maneira descontraída, como se não houvesse uma cobrança por
parte do mesmo em aprender. É nítido a necessidade de inserção de jogos e brincadeiras na
educação infantil, pois a criança aprende no faz-de-conta, criando seus personagens, construindo e reconstruindo sua identidade. Para a criança tudo é brincar, e ela aprende muito brincando.
É brincando que a criança interage com as outras, com a família, com os professores e com o
mundo à sua volta.
O imaginário infantil faz com que a ludicidade seja fundamental para que o seu pleno desenvolvimento ocorra, tanto no sentido cognitivo, sensorial, motor e afetivo. No brincar a criança pode
extravasar suas emoções, representar papéis, imaginar.
A teoria de Vygotsky (2003), baseada no pensamento marxista, afirma que o modo de produção e distribuição determina o homem enquanto ser em todos os outros aspectos, sociais,
psicólogos, dentre outros. Dessa forma, como qualquer outro indivíduo, a criança já está inserida
num meio determinante que a influencia, antes mesmo de outros aspectos, considerados não
como determinantes por esse próprio materialismo, mas como o fruto do modelo econômico.
A educação humana é determinada pelo meio social ao qual estão inseridos. É de suma importância que o educador desenvolva atividades
que contemplem jogos e brincadeiras como fator de aprendizagem
significativa, a partir da zona de desenvolvimento proximal.
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TEATRO E PEDAGOGIA DO OPRIMIDO

RESUMO: A presente pesquisa pretende relacionar conceitos encontrados na Pedagogia do
Oprimido, de Paulo Freire com o Teatro do Oprimido, arsenal de técnicas teatrais criadas por
Augusto Boal. Para isso se faz necessário oferecer um panorama histórico do contexto que
fundou as duas propostas no âmbito brasileiro. O Teatro do Oprimido enquanto proposta estética de caráter fundamentalmente pedagógico insere-se no escopo dos projetos e utopias
da modernidade. Os conceitos e procedimentos adotados nessa poética teatral serão aqui
analisados e problematizados à luz da sua contemporaneidade.

Palavras-chave: Pedagogia do teatro; Teatro do Oprimido; Pedagogia do Oprimido; Augusto
Boal; Paulo Freire.
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INTRODUÇÃO

E

m 1964 deu-se a tomada do poder pelos militares, numa bem orquestrada política de
desestabilização que envolveu empresas nacionais e transnacionais, o governo americano, segmentos da sociedade civil brasileira da época e setores das Forças Armadas
originários da Escola Superior de Guerra. Seguindo os preceitos da Doutrina de Segurança
Nacional, na qualidade de força dirigente, as Forças Armadas assumiram a função de partido
da burguesia brasileira, manobrando a sociedade civil, através da censura, da repressão e do
terrorismo estatal, para promover e manter os interesses da elite dominante.
Para além de uma difusão dos governos militares na América Latina (em 1979 dois terços da
população latino-americana, calculada na época em 400 milhões de habitantes, viviam em estados dotados de regimes militares), o Brasil especificamente viria quase que de uma tradição de
militares apresentando-se como atores políticos atuantes nos momentos de crise institucional:
Assim foi, em 1889, com a proclamação da República, mediante um golpe articulado por
Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e a mocidade militar, liderada por Benjamin Constant, e
assim continuou sendo, em 1930, com a derrubada da República Oligárquica, que permitiu a
instauração da ditadura do Estado Novo e a deposição de Getúlio Vargas em 1945. Mas foram
também os militares que participaram do processo de estabelecer um regime democrático, que
vigorou de 1945 a 1964, e garantiram a posse de Juscelino Kubitscheck em 1955, abortando
um golpe preparado por setores das Forças Armadas (ROUQUIÉ, 1984, p. 327).
Vale aqui abrir um breve parêntese e esclarecer no que consistiu o Pacto Populista, período
que vai de 1945 a 1964, pois é nesse cenário político que Paulo Freire escreverá sua primeira
obra e desenvolverá as primeiras experiências de educação de adultos. Em muitos de seus
escritos Paulo Freire indaga sobre o interesse efetivo do populismo numa mobilização que se
pretendia democrática, como foi o movimento de educação popular empreendido no Nordeste
brasileiro e posteriormente difundido a outras regiões do país, para as zonas urbanas e rurais
da população.
Defende uma educação que respondesse às necessidades das camadas mais populares que,
de certa forma, legitimava o regime que as mantinha dominadas. Posteriormente questiona se a
experiência brasileira de mobilização educacional, realizada por vias institucionais, não conduziria paradoxalmente a resultados contrários a que se pretendia. Sobre este assunto trataremos
adiante.
O início dos anos 60 conheceu um dos momentos da história do Brasil de maior participação
política da sociedade, organizada e atuante em diversos níveis, num embate radicalizado. Instituições, associações, manifestações atuavam em função de projetos e propostas de esquerda,
mas igualmente de direita, que também alcançaram simpatias e adesões de parcelas significativas da sociedade.
Antes de 1964, segundo Roberto Schwarz (1938), o pensamento contestador que se difundia
era forte em anti-imperialismo, sobretudo o estadunidense, e fraco na propaganda e organização
da luta de classes. A explicação para isso se encontra parcialmente nas alianças que o Partido
Comunista fazia com as classes dominantes. Formou-se em consequência um complexo ideológico de esquerda, mas patriota, que se confundia com o populismo nacionalista dominante.
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Desenvolveu-se uma espécie de neo-romantismo brasileiro, sem nenhuma conotação pejorativa. “Recolocava-se o problema da identidade nacional e política do povo brasileiro, buscava-se
a um tempo suas raízes e a ruptura com o subdesenvolvimento” (RIDENTI, in O Brasil Republicano, 2009, p. 136).
É neste período que surge o movimento da Tropicália, do Cinema Novo, o Show Opinião, os
CPCs, o Teatro de Arena e outros, que tentavam sintetizar elementos de um Brasil arcaico, com
o pensamento desenvolvimentista da época, utilizando-se antropofagicamente de referências
diversas.
É notável que no decorrer de todo século XX busca-se nas artes responder a questão do que
seria uma arte autenticamente nacional em sua forma e conteúdo. Muitos defendem o argumento
da diversidade cultural esquecendo-se que esta ocorreu em consequência da subserviência da
força de trabalho e escravidão de muitos outros povos. Talvez fosse oportuno questionar a quem
é a que interessa uma ideia de unidade, coerência e identidade nacional. Se existir, esta estaria
fundada nas contradições que permearam e permeiam a história de formação do país.
Marilena Chauí ressalta que após as experiências do fascismo e do nazismo, dos populismos
e nacionalismos autoritários latino-americanos, é necessário colocar sob suspeita as expressões
“nacional-popular” e “identidade nacional”.
Para Antonio Gramsci, especificamente, o nacional-popular é defendido como contra hegemonia ao fascismo italiano, de modo que não se resume a captação dos pontos de resistência popular ao fascismo, mas trata-se de uma interpretação do passado italiano sob uma perspectiva
popular.
Quanto a isso, as interpretações de Paulo Freire e sua defesa de uma efetiva democracia nacional só fazem sentido quando se contrapõem à experiência social e política da ditadura militar.
Caso contrário, a ideologia nacionalista cumpre a função de afirmar e legitimar na esfera da
representação e do imaginário o poder vigente, expresso nas experiências sociais e culturais.
Em várias passagens do livro Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular, Augusto Boal,
descreve apresentações e intervenções feitas e muito fala sobre o anti-imperialismo como um
conteúdo presente nas peças de agitação que faziam, ou mesmo em peças apresentadas pelo
Arena.
Roberto Schwarz, em 1970 afirma que “apesar da ditadura da direita há relativa hegemonia
cultural da esquerda no país” (SCHWARZ, 2009, p.8). É notável a ação e organização dos
grupos diretamente ligados à produção ideológica, como estudantes, artistas, jornalistas, sociólogos, economistas, arquitetos etc, e suas ligações com movimentos populares no período pré1964 e após, fazendo frente à resistência, vindo a tornar-se semi clandestinos com a instituição
do AI-5, em 1968:
Se em 1964 fora possível à direita ‘preservar’ a produção cultural, pois bastará liquidar o
seu contato com a massa operária e camponesa, em 1968, quando os estudantes e o público
dos melhores filmes e dos melhores livros já constituem massa politicamente perigosa, será
necessário trocar ou censurar os professores, os encenadores, os escritores, os músicos, os
livros, os editores – noutras palavras, será necessário liquidar a própria cultura viva do momento
(SCHWARTZ, 2009, p.10).
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MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR
(MCP)
Segundo Moacyr Félix (1926), as camadas
populares no Brasil neste período além da
identificação da necessidade de luta contra os
imperialismos, iam tendo consciência da “incompatibilidade essencial entre o regime capitalista e a liberdade ou construção do homem”
(FELIX, 1963, p.10).
O movimento de educação foi uma das várias
formas de mobilização adotadas. Esse esforço
de mobilização, realizado particularmente no
último período do governo populista de Goulart, apenas começava a pôr alguns setores
radicais da classe média em contato real com
o povo, apenas começava a sugerir a necessidade da organização para a ação, quando
ocorreu a queda do regime populista que o havia possibilitado.

O que aconteceu no Recife, de 1960 a 1964,
foi a eclosão de um movimento que existia latente, que se desenvolvia, de modo concreto,
a partir dos anos 50 e encontrava raízes na
tradição libertária de Pernambuco (...) Desde
logo, não vejo o caso do Recife como um fenômeno isolado. Na verdade, foi uma experiência
brasileira, com muito de nordestina e do clima
cultural de Pernambuco e de sua capital. Neste
estado havia nascido as Ligas Camponesas,
fundadas e sob a liderança de Francisco Julião, que defendia a reforma agrária (ROSAS,
1981, p. LXVI).
A respeito da relativa efervescência política
do Nordeste durante a segunda metade da década de 50 e primórdios de 60: “as atenções
dos intelectuais e militantes, de todos os matizes políticos, voltavam-se para essa região do
país [Nordeste], onde, supunha-se, ocorreria
movimento semelhante a então recém-vitoriosa
Revolução Cubana” (BEISIEGEL, 1989, passim).

Paulo Freire defendia a necessidade de pensar um sistema educacional que dialogasse
O núcleo de educação do MCP tinha por
com os anseios e transições da sociedade bra- finalidade imediata, pelas instâncias governasileira da época. Para ele, um dos graves pro- mentais, alfabetizar as massas para que estas
blemas, assim para os isebianos , era:
adquirissem o direito ao voto. Para Freire, o critério segundo o qual só os alfabetizados po[...] o da não-participação política dos bra- dem votar é muito semelhante, em certo sentisileiros, resquício de um passado e presente do, aos critérios censitários vigentes na Europa
ligados à dominação externa, marcado pelas do século XIX .
estruturas históricas da dependência. Esta hisPaulo Freire, como integrante também do
tória, feita de autoritarismo e paternalismo, corroboradas pelo populismo, teriam conduzido o Serviço de Extensão Cultural da Universidade
brasileiro ao mutismo e à praticidade. (SCOCU- do Recife, elaborou uma proposta de alfabetização para adultos que partia do seu “universo
GLIA, 1999, p. 34).
vocabular” e do cotidiano de seus problemas,
Em Pernambuco, quando Miguel Arraes para com isso ensinar a ler e escrever em pou(1916-2005) era prefeito e se candidatou a go- co tempo. Constituía-se em uma metodologia
vernador, foi implementado com seu apoio em rápida, barata e moderna:
1959 o Movimento de Cultura Popular (MCP).
Isso que ficou conhecido como ‘Método
O Movimento reuniu diversos artistas e intelectuais, entre os quais: Ariano Suassuna, Hermilo Paulo Freire’ empolgou toda uma geração de
Borba Filho, Paulo Rosas, Anita Paes Barreto, professores, estudantes, intelectuais, artistas,
Luiz Mendonça, Norma Porto Carreiro Coelho integrantes das chamadas ‘forças de esquerda’ que viram nele a possibilidade concreta de
e Paulo Freire:
‘elevar culturalmente as massas’ e de vencer
eleições (SCOCUGLIA, 1999, p. 9).
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Afinal, os setores populistas manifestavam
um interesse inequívoco pela ampliação do
corpo eleitoral, como na mensagem ao Congresso Nacional, de 1963, em que o presidente Goulart enfatizava a necessidade de:
convocar para essa obra (acabar com o
analfabetismo) milhões de brasileiros, todos os
setores da comunidade nacional que possam
oferecer uma contribuição válida [...]. Não serão esquecidos os modernos recursos de comunicação, utilizando-se o sistema nacional de
TV-Rádio Educação e ainda 35 mil projetores,
nos círculos de cultura – unidades alfabetizadoras que, no Sistema Paulo Freire, substituem as
clássicas e custosas salas de aula. Além disso,
será assegurado todo o apoio do Governo aos
movimentos e campanhas de cultura popular,
partam de fontes oficiais ou sejam frutos de iniciativas particulares (GOULART, 1987, p. 369).

[...] Em face da exclusão da maioria da massa rural, a parcela mais significativa dos votos
do interior vem, sem dúvida, da pequena burguesia das pequenas cidades, onde o poder
latifundiário é decisivo e dos setores que se
assimilam à condição de dependentes pessoais ou de agregados das grandes famílias. [...]
O movimento de educação popular era um dos
germens de uma ameaça real a esta situação
(FREIRE, 1967, p. 19).
Paulo Freire defende que nem sempre os líderes populistas compreendiam claramente a
mobilização que eles próprios estimulavam.
Segundo ele, no caso do movimento de educação popular nunca puderam compreender as
relações entre alfabetização e conscientização
(FREIRE, 1967, p. 24).

As ambiguidades às quais incorrem o método Paulo Freire e as contradições sobre a práO MCP formavam núcleos de alfabetização tica de alfabetização a luz de uma época serão
em favelas e bairros pobres do Nordeste. A analisadas mais adiante.
partir da experiência de alfabetização realizada
na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte,
TEATRO DE ARENA
por Paulo Freire com 300 trabalhadores alfabetizados em 45 dias, o governo federal interesA Companhia Teatro de Arena de São Paulo,
sou-se em aplicar o método em todo território grupo fundado em 1953 por José Renato, connacional.
siderado por muitos como um marco na história do teatro brasileiro por buscar não só uma
E assim, entre junho de 1963 e março de dramaturgia que correspondesse a um ideal de
1964, foram realizados cursos de formação de brasilidade existente ou mesmo que inexistia
coordenadores na maior parte das capitais dos e por isso mesmo esforçava-se em compô-lo,
estados brasileiros. O plano, segundo Freire, mas por uma encenação e representação que
previa a instalação de 20.000 círculos de cultu- tentava se desvencilhar de referências alheias
ra, capazes de formar no mesmo ano, por volta ao processo histórico do país.
de 2 milhões de trabalhadores (30 por círculo,
com duração de 3 meses cada curso). O PlaAugusto Boal vindo dos Estados Unidos enno Nacional de Alfabetização (PNA) alcançaria trou no Arena por indicação de Sábato Magalprimeiro as zonas urbanas e, posteriormente os di. Em Nova York, Boal foi aluno de John Gasssetores rurais.
ner, Milton Smith e Ernest Brenner na Columbia
University, teve contato com o método StanislaO MCP não conseguiu realizar o conjunto de vski através do Actor’s Studio o qual propagava
seu primeiro plano nacional devido ao golpe uma abordagem restrita da obra do encenador
militar. No Recife, o MCP foi fechado em 1964 russo, limitando-se às preocupações de ordem
e sua sede transformada em Secretaria da As- psicológica na construção da personagem.
sistência Social.
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O Arena se reinventa com a entrada de Boal
(assim como com a entrada de Oduvaldo Vianna Filho e Gianfrancesco Guarnieri, ambos do
Teatro Paulista do Estudante (TPE) e Boal, por
sua vez, estrutura gradualmente aquilo que
chamaria de Teatro do Oprimido.

público (...). Estaria resolvendo desse jeito um
dos mais sérios problemas da dramaturgia política: ‘apresentar dentro do próprio espetáculo,
a peça e a sua análise’, fazendo-se sobressair
sem evasivas ‘o ponto de vista do autor (PRADO, 2008, p. 74).

Na montagem de Arena Conta Zumbi, em
1965 , já sobre grande influência das proposições de Brecht e seu Teatro Dialético, os atores
não representavam determinada personagem,
passando por todas elas, conforme as circunstâncias. Brecht adotava tal procedimento durante o período de ensaios, como uma forma
de preparação do ator épico:

O Sistema Coringa, em síntese, consistiria
num jogo de revezamento de personagens de
uma mesma peça entre os atores que a representam, apropriação adaptada do conceito de
distanciamento sistematizado por Brecht ao
qual propõe que a relação ator-personagem se
dê de forma não identificada, mas de modo
que o ator possa até mesmo comentar a ação
do personagem que representa.

os atores deviam trocar os papéis entre si
nos ensaios, de modo que todas as personagens tivessem possibilidade de receber uma
das outras tudo aquilo de que necessitam reciprocamente. Convém, igualmente, que os atores vejam as suas personagens serem imitadas
por outrem ou que as vejam com outras configurações. Uma personagem desempenhada
por uma pessoa do sexo oposto revelará o seu
próprio sexo muito mais incisivamente; se for
representada por um ator cômico, ganhará novos aspectos, quer trágicos, quer cômicos. Ao
elaborar conjuntamente com a sua as outras
personagens, ou, pelo menos, ao substituir os
seus intérpretes, o ator concilia, sobretudo, a
incisiva perspectiva social a que obedece o
seu desempenho (BRECHT, 2005, p. 198).

O coringa seria aquele que se afasta dos
demais personagens e profere para a plateia
as “explicações” que ocorrem periodicamente
(procurando) fazer com que o espetáculo se
desenvolva em dois níveis diferentes e complementares: o da fábula (que pode utilizar todos
os recursos ilusionistas convencionais do teatro) e o da “conferência”, na qual o Coringa se
propõe como exegeta .

O OPRIMIDO HOJE
Para analisarmos a viabilidade de uma determinada proposta estética é necessário investigar o grau dialógico dela com a experiência de
seu tempo. Como já disse anteriormente, afirmar a necessidade de um teatro e uma pedagogia do oprimido solicita assumir a existência
de uma sociedade que não é um todo unitário,
mas encontra-se internamente dividida, baseada na luta de classes. Mas como interpretar
ambas as proposições se a consciência de
classe em seus padrões modernos está enevoada?

Nos ensaios “As Metas do Coringa” e “As estruturas do coringa”, Boal explica o funcionamento do sistema, pressupondo a peça Arena
Conta Tiradentes; ao mesmo tempo, ele o dispõe como forma permanente de encenação.
Décio de Almeida Prado comenta que esta
estrutura fixa e de certo modo rígida descrita
por Boal seria um aspecto empobrecedor do
sistema e ao mesmo tempo diz que a figura do
É recorrente que estudiosos pós-modernos
Coringa:
discorrer sobre um suposto fim da História, da
Arte, da possibilidade de compreensão dos
síntese de várias experiências feitas pelo te- mecanismos de alienação e de opressão da
atro ocidental e oriental no sentido de criar um sociedade. De um lado, porque estes discurelo intermediário entre o autor, os atores e o sos já foram incorporados tanto pela mídia
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quanto pela lógica da mercadoria e, por outro, elites, uma vez que “as ideias dominantes de
pelo grau de complexidade que o capitalismo uma época são as ideias da classe dominante
pós-industrial assumiu.
dessa época”. Nesta perspectiva, o Teatro do
Oprimido, em lugar de ser a recusa do que se
Porém, este discurso pós-moderno é concor- passa na esfera das elites, seria, antes, um insdante com os mecanismos de representação trumento para a dominação por parte daqueles
da sociedade em seu processo de manuten- que detêm o poder e que nele são mantidos
ção da coerção:
na qualidade de elites justamente por serem
tomados como paradigma do “melhor”, a que
Ora, se considerarmos que um dos aspectos todos aspiram.
mais importantes e eficazes da ideologia reside no esforço imaginário (mas de modo algum
Em visitas a eventos de Teatro-Fórum, Teatro
ilusório) para estabelecer uma coincidência Legislativo (modalidade mais recente do arseentre o discurso social e político e o discurso nal do Teatro do Oprimido) realizados em São
sobre o social e o político, graças a uma lógica Paulo, pude notar que o Teatro do Oprimido
da identificação que unifique a realidade social ali praticado estaria mais próximo, se fosse fiel
e política com as representações construídas sua denominação, ao “Teatro do Opressor”.
acerca delas, então as elites são necessariamente autoritárias. Com efeito, se para exercer
A forma, dramática. O conteúdo, reprodutor
o poder e justificar seu exercício os dominan- de valores e ideologias da classe dominante.
tes precisam que as representações acerca do As narrativas ocorrem costumeiramente na essocial e do político coincidam com o real e se, fera privada, sobre questões que concernem ao
neste, povo e elite constituem polos contraditó- espaço privado, individual. Não são mais tratarios da divisão e luta de classes, os dominan- das as questões coletivas (haveria a ausência
tes devem agir de sorte a fazer com que per- delas?). A mediação, por sua vez, daquele que
maneçam soterradas todas as manifestações no Teatro do Oprimido é denominado Coringa,
da diferença e da contradição no interior da so- é assistencialista, quase terapêutica. Muito próciedade. Esse ocultamento é obtido através de xima das práticas de Psicodrama. Aproximanuma prática e de um discurso coercitivos, mes- do o conceito de oprimido ao de povo, cabe inmo e, sobretudo quando a coerção não esteja dagar quem constituiria contemporaneamente
imediatamente visível por ter-se transformado a categoria ou classe oprimida e popular?
em consenso invisível e interiorizado (CHAUÍ,
2007, 51:52).
Costuma-se considerar como povo não só o
operariado urbano e rural, os assalariados dos
Os procedimentos épicos propostos por Bre- serviços, os restos do colonato, mas, ainda,
cht, os quais Boal tanto se inspirou, estão hoje as várias camadas que constituem a pequena
disseminados nos meios de comunicação, de burguesia, não sendo possível agrupar em um
modo que a denúncia do sistema opressor e todo homogêneo as manifestações culturais de
de seus mecanismos não produz já nenhum todas as esferas da sociedade (CHAUÍ, 2007,
ou quase algum estranhamento por parte dos p. 55).
indivíduos ligados às redes de comunicação. O
discurso competente se dissimula numa eferTendemos a interpretar a opressão através
vescência informacional compartilhada e alie- de seus signos mais visíveis: o uso da força,
nante.
a repressão, a censura, a invasão. Contudo,
há formas mais sutis de exercer a opressão
Numa outra linha interpretativa seria interes- hoje. A dominação surge menos em sua forma
sante questionarmos em que medida o Tea- “clássica” de relação entre homens enquanto
tro do Oprimido reproduz o autoritarismo das sujeitos sociais e políticos e muito mais sob a
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forma impessoal de uma razão inscrita nas próprias coisas. Os opressores como elites, isto
é, como simples detentores do saber e não só
como proprietários dos meios de produção e
do aparelho do Estado, ocultam a opressão.

O Teatro do Oprimido foi uma resposta imediata às ditaduras opressoras das décadas de
1960/70 na América Latina, tentando se reformular e adequar-se as questões do seu tempo,
aos países dos quais veio a ser incorporado,
ora com um caráter mais político-pedagógico,
Forma nova e sutil de reafirmar que a barbá- ou posteriormente numa perspectiva mais terarie se encontra nos oprimidos, nos “incultos”, pêutica nos países europeus.
“ignorantes”. Imagem preciosa para que a condição opressora perpetue: de um lado, a suSem dúvida alguma o período da ditadura
posta universalidade do saber da neutralidade militar no Brasil deixou marcas visíveis na soe disfarça o caráter opressor; de outro lado, ciedade contemporânea. As tentativas de um
a “ignorância” do povo serve para justificar a processo de formação de público dos grupos
necessidade de dirigi-lo.
de teatro paulistanos da década de 1960/70
foram abortadas com a repressão e a censura.
Neste aspecto quando Paulo Freire alfabetizava as massas tinha por objetivo, justamente,
Este movimento que se iniciou no Brasil, na
acabar com este tipo de opressão, concreta, busca de um teatro que corresponda aos anhistórica que promove a opressão também em seios da classe oprimida em sua forma, conteoutras esferas da vida.
údo, modo de produção e circulação do aconPara entrarmos em outra questão que concerne à que tipo de opressão o Teatro do Oprimido se destina e uma possível explicação
para a afirmação deste ser um projeto não
concretizado, ou no mínimo, sem perspectivas
mais abrangentes de dissolução da opressão,
citamos mais uma vez Marilena Chaui:

tecimento teatral, encontra eco hoje em muitas
manifestações teatrais em São Paulo. Sem dúvida alguma, com todas as suas contradições,
o Movimento Arte Contra Barbárie e a consequente Lei de Fomento ao Teatro tem contribuído com essas significativas mudanças: “O
Teatro do Oprimido seria uma denominação
assumidamente ampla a envolver os mais diferentes aspectos da opressão, visivelmente expostos ou mascaradamente disfarçados, que
nascem, vivem e sobrevivem nas mais diferentes classes sociais e nas mais contrastantes
condições de vida” (GUINSBURG, 2006, p.
228).

Por que um bandido como Robin Hood luta
contra o xerife e os ricos, mas não luta contra
o rei Ricardo? Por que, em geral, os operários
não se sentem concernidos pelo movimento internacional do capital, mas querem lutar contra
o INPS? Por que os posseiros e os bóias-frias
imaginam até mesmo lutar contra os capangas
TEATRO E PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
do fazendeiro, mas esperam a ajuda do governo? Por que os camponeses do Contestado e
Neste estudo para além de estabelecer apede Canudos lutam contra o Estado, mas organizam-se em corpos políticos próprios? (CHAUI, nas comparações ou analogias, interessa-nos
verificar a perspectiva pedagógica de um tea2007, p. 63).
tro que se propõe popular, problematizar ideias
Seria possível dizer que os oprimidos lutam cristalizadas sobre o assunto e investigar o
contra a opressão imediatamente visível e des- quanto é possível através da obra de ambos,
conhecem a gênese desta. Com isto tem - se perceber aspectos da sociabilidade que funa atitude ambígua dos oprimidos que em seu dou tais elaborações e o quanto esses projedesejo da não opressão, lutam contra a opres- tos são coerentes com a contemporaneidade
são imediata e idealizam o modo de vida dos brasileira.
opressores.
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Além disso, os procedimentos pedagógicos
utilizados pelo Teatro do Oprimido com relação
ao espectador já não seriam “autorizados” e
até difundidos nos meios de comunicação de
massa? Que outras possibilidades existem de
pensar o papel do espectador hoje?

Até mesmo na performance, o performer
muitas vezes compõe e projeta cada momento e detalhe de sua atuação, não permitindo
intervenções externas do acaso, reações dos
espectadores em relação às suas ações. Esta
perspectiva interativa que o Teatro do Oprimido
propõe aos espectadores já é perfeitamente leBoal entrará em contato com as ideias do pe- gitimada e até solicitada por parte do espectadagogo pernambucano sobre uma Pedagogia dor e de um teatro dito de vanguarda.
do Oprimido ainda quando estava no Arena e
por elas ficara fascinado. A Poética do Teatro
Slavoj Zizek (1949) reconhece esta pseudo
do Oprimido só ganha consistência nas expe- participação e interação que, inclusive, é altariências de Boal durante o exílio em diversos mente difundida, como uma interpassividade
países da América Latina. Em 1973, no Peru, entre os sujeitos sociais.
Boal entra em contato com o método de alfabetização de Paulo Freire por meio do Programa
Se hoje respondemos a um chamado direto
de Alfabetização Integral (ALFIN), empreendido para agir, essa ação não é desempenhada num
pelo governo peruano e lá atuou no setor de
espaço vazio – é um ato dentro das coordenateatro.
das ideológicas hegemônicas. [...] Esse tipo de
atividade fornece o exemplo perfeito de interMuitos conceitos se cruzam nas obras de
passividade: de fazer coisas não para conseambos pensadores, porém em muitos deles,
guir algo, mas para impedir que algo realmenpor falta de evidências concretas, torna-se imte aconteça, que realmente mude. Toda essa
possível inferir a influência direta ou adaptação.
Amparados num viés filosófico marxista, tanto frenética atividade humanitária, politicamente
Freire quanto Boal defendiam a ideia da demo- correta etc, cabe na fórmula: ‘vamos continuar
cratização dos meios de produção: o primeiro mudando algo todo o tempo para que, globaldos meios de produção do conhecimento e, o mente, as coisas fiquem iguais’ (ZIZEK, 2005,
segundo, por sua vez, dos de produção teatral. p.177).
Quando ainda em seus primeiros escritos
Paulo Freire faz referência a uma democracia
participativa que fizesse do homem brasileiro
um ser integrado com voz decisória na fábrica
em que trabalha, em seu sindicato e em sua
sociabilidade de maneira geral, ainda não se
instalara como hoje a lógica da interatividade
nos meios de comunicação de massa onde estes se abrem democraticamente para a particiPorém é comum ver no teatro trabalhos que pação do público:
adotam a participação do espectador, mas este
por sua vez, é controlado sobre limites consiEsta pseudo-interação, já que a interação do
derados seguros para a estabilidade do espe- espectador não constitui uma participação efetáculo, sua participação interativa já é prevista tiva que, de fato, influencie e mude os rumos
e pouco ou nada modifica no acontecimento do que foi previamente programado, pode ser
teatral. O espectador é utilizado pelos atores, comparada à crise de participação que se mapropriamente ditos, para aqueles serem porta- nifesta no jogo político das democracias repredores de significados criados por outros, não sentativas, em que é oferecida aos cidadãos
há uma mútua “contaminação”.
ampla liberdade de escolher seus candidatos,
O lugar que o oprimido ocupa na Pedagogia
do Oprimido em contraponto às metodologias
da Educação Bancária, forma por excelência
da educação contemporânea brasileira. E no
Teatro do Oprimido como espect-ator, ou seja,
como o próprio protagonista da ação cênica,
revelam outro olhar em comum dado ao papel
do educando e do espectador teatral.
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contanto que optem entre A ou B. O papel pro- numa oposição radical ao que observamos
posto ao cidadão-espectador, em qualquer dos nos modos de circulação da arte adotados atucasos, parece ser o de dar legitimidade a um almente?
processo que ocorre à sua revelia (DESGRANGES, 2003, p. 137).
As noções de Work in progress, o teatro como
um processo interminável e inacabado são siDiferentemente das proposições modernas milares ao que ocorre em nosso tumultuado
na arte que ressaltam a visão utópica de um cotidiano, em que, por exemplo, o computador
novo mundo possível, vinculada a um projeto realiza atualizações constantemente.
revolucionário de transformação da vida social que negava a tradição ou no mínimo se
Evidentemente, estas são aproximações um
opunha criticamente a ela. Os tempos recen- tanto extremadas, mas que acredito contributes abrigam outros paradigmas e exige outras írem na desmistificação de nossa percepção
respostas por parte tanto do artista quanto do sobre o conceito de recepção da arte por parte
espectador.
do espectador e não considerar manifestações
que na verdade afirmam e legitimam o status
A modernidade inaugurou a participação em quo, como “vanguardistas”.
todas as instâncias sociais. A arte desse período, imbuída desse espírito, pretendia provocar
O Teatro do Oprimido, como o próprio Boal
o espectador, propondo-lhe que raciocinar criti- defende, trata-se de um ensaio para a ação
camente acerca da obra e elaborasse interpre- (em seus tempos mais radicais dissera ser um
tações próprias sobre ela. Os artistas modernos ensaio para a revolução!). Logo, nas práticas
promovem, assim, a pluralidade interpretativa, de Teatro-Fórum, por exemplo, em que se penconstruindo uma obra de arte aberta, elabora- sa e discute através da cena, alternativas de
da com a participação do espectador, instau- modificação da realidade, propõe-se uma elarando uma forma artística em que o especta- boração conclusiva, por mais que provisória.
dor se tornaria co-autor (DESGRANGES, 2003,
Flávio Desgranges (1971) ao discorrer sobre
p. 150.)
o espectador contemporâneo e o lugar do teatro épico atualmente, afirma que:
Na modernidade houve a propagação de
modelos de obras de arte abertas que serEm vez de propor que o espectador feche a
vem como metáforas de um mundo passível obra que se apresenta aberta, com uma elabode transformação. Como no caso do Teatro do ração responsiva, definindo significados para
Oprimido, que colocava o espectador como o os signos propostos, o teatro contemporâneo
protagonista da ação cênica, numa proposição pretende que a plateia participe, acrescentanradical de autoria por parte do espectador, o do significantes ao jogo de linguagem (DESque se tinha era uma forte interpretação do po- GRANGES, 2003, p. 161).
tencial pedagógico que o teatro possui, tanto
para aquele que o faz quanto para aquele que
Sob este ponto de vista o Teatro do Oprimido
o assiste. Boal eliminar a distância entre estes não soaria atualmente um tanto ultrapassado?
dois polos – o ator e o espectador – através Ou sua poética seria uma elaboração atempodas diversas modalidades do Teatro do Oprimi- ral, adequada a qualquer sociedade em qualdo, neste aspecto suas proposições dialogam quer tempo? Ou ainda, necessária enquanto
muito com um pensamento moderno nas artes. resistência?
Não poderíamos inferir que talvez fizesse
De qualquer forma, tais constatações e quessentido enquanto resposta a este momento tões lançadas exigem dos artistas outras forhistórico, o conceito de obra de arte fechada, mas de pensar o papel do espectador dentro
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do evento teatral, seja em relação ao espaço de
representação, aos atores, ao discurso cênico
como um todo desde seu modo de produção
até na hora de pensar o modo de circulação
do acontecimento teatral. A proximidade entre
os conceitos de Educação Bancária e Teatro
Ilusionista, os quais Freire e Boal se opuseram
e propuseram alternativas, respectivamente,
solicitam uma análise mais apurada.
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.

O Teatro do Oprimido seria uma resposta formal a conteúdos que necessitam ser debatidos
através do discurso cênico, inicialmente, na
América Latina, e de forma mais abrangente,
em toda circunstância de opressão.
A relação que estabeleceu entre espectador
e cena se opunha à experiência de um teatro
dramático, ilusionista. No Brasil, em fins do século XIX nas críticas literárias de Machado de
Assis e mesmo nas tentativas por parte dos
dramaturgos havia o desejo de efetivar o projeto de um teatro dramático brasileiro. Porém,
quando se pensa no surgimento do Drama Moderno europeu e sua intrínseca relação com
a ascensão do pensamento hegemônico burguês, verifica-se que o drama se dá no conflito de indivíduos “livres”. Diante disso, o Brasil
teria passado pela experiência do drama efetivamente? Seria possível? Se a resposta fosse
negativa, seria necessário então um teatro que
tivesse como objeto a luta para a conquista
dessa “liberdade”. O Teatro do Oprimido seria
uma resposta a isso?

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.

Analisando a obra de ambos pensadores,
Paulo Freire e Augusto Boal, verifica-se a indissociável relação que estabelecem entre educação e política, e teatro e política, respectivamente. Evidentemente, elaboraram respostas
ao contexto de suas épocas. Boal influenciar-se pelo pensamento de Freire, e seu teatro
passou a ter preocupações não só artísticas,
mas pedagógicas. O teatro como ferramenta
de conscientização, nos termos de Freire.

Não nos aprofundaremos 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.

Não se poderia deixar de problematizar os
caminhos que um teatro dito de cunho político-pedagógico tem tomado, e isso não só quando
se fala no Teatro do Oprimido, mas da produção teatral de maneira geral. Diria que o teatro
dito político produzido em nosso tempo, não se
mostra satisfatório às estruturas de sentimento
da contemporaneidade, e isso se manifesta a
começar nos modelos de relação estabelecidos entre cena e espectador, aqui discutidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Teatro do Oprimido, proposta estético-pedagógica que só pode ser lida e entendida a partir
do momento em que se conhece o contexto social e político da América-Latina nas décadas
de 60 e 70 e, ainda, quando sua leitura é precedida do contato com as ideias de Paulo Freire.
Configura-se contemporaneamente como mais um projeto da modernidade que foi acomodado
pela estrutura que o gerou.
O contato com grupos no Brasil que experimentam conceitos e modalidades da poética de
Boal foi de extrema importância para a presente pesquisa, pois revelou aspectos que apenas
intuía por meio da leitura de seus escritos.
Um desses aspectos era justamente a inadequação de suas propostas artísticas-políticas com
as estruturas de sentimento contemporâneas. Seu discurso quanto a uma participação ativa e
criadora do espectador, da forma como foi pensada e sistematizada, mostrava-se insuficiente e
infundado no contexto atual.
Ao realizar essa pesquisa procurei considerar ambas as propostas (o Teatro do Oprimido e a
Pedagogia do Oprimido) como projetos relevantes e necessários para uma determinada época
e não anular seus avanços.
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO ÉTNICORACIAL E GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA
PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO: O presente artigo é uma reflexão apoiada nos autores do tema, as relações étnicas
raciais e de gênero e às relações sociais desiguais na educação infantil, resultado de uma
construção social preconceituosa e racista assim, como no despertar do século XXI algumas
mudanças na educação está exigindo uma mudança de paradigmas quanto às políticas públicas educacionais e da prática pedagógica para a primeira infância algumas reflexões sobre a
infância, relações étnicas raciais e de gênero por meio do processo histórico para identificar o
percurso das políticas públicas educacionais assim como promover reflexões, relatar e sugerir
algumas pesquisas para a formação continuada do educador apontado como o principal responsável por esse processo de transformação.

Palavras-chave: Públicas;  Educacionais;  Étnico-Racial;   Gênero; Formação Continuada; Educador.
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO
ÉTNICO-RACIAL E GÊNERO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA
PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Segundo documentos oficiais (BRASIL,
2014), o percurso histórico educacional das
crianças de 0 a 6 anos a educação infantil existe a mais de 100 anos, há registros por faixa
etária de 4 a 6 anos nas documentações do
ministério da educação (MEC) no ano de 1975,
com a criação da coordenação de educação
pré-escolar. Porém existia outro órgão responsável pela mesma função, assistência social
do governo federal que possuía programas específicos de parcerias diretas com instituições
comunitárias, filantrópicas e confessionais que
atendiam crianças de 0 a 6 anos das classes
mais pobres da população (BRASIL, 2014).
Neste momento a educação infantil não possuía um caráter educacional e nem era reconhecida pelo estado. Esse reconhecimento é
praticamente imposto a partir da constituição
de 1988 no seu artigo 208 que estabelece o
dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento em
creche e pré-escolar as crianças de 0 a 6 anos,
nesse período a creche e pré-escola tem um
reconhecimento de caráter educacional. No
ano de 1990, mais um avanço constitucional
é alcançado com a publicação do Estatuto da
criança e do adolescente, descreve; é dever do
Estado assegurar atendimento em creches e
pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade
(BRASIL, 2014).
Em 1996 a Lei de diretrizes e bases da educação nacional esclarece no seu artigo 29 que
a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e, no artigo 29 das disposições
transitórias exige que regulamentações em âmbitos Nacional, estadual e municipal sejam elaboradas e cumpridas. Começa então os planos
de metas para que creches e pré-escolas fossem integradas aos sistemas de ensino. A integração da pré-escola foi concretizada no ano

de 2013 com a publicação da lei N° 12.796
de 4 de abril de 2013 trazendo mudanças significativas na organização da educação básica
brasileira, e, de modo particular, na educação
infantil. De acordo com o título III – Do direito
à educação e do dever de educar em seu inciso primeiro a educação básica é obrigatória
e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, organizada da seguinte forma:
pré-escola, ensino fundamental e ensino médio
(BRASIL, 2014).
Aqui se efetiva um dos grandes desafios para
a educação que será promover a universalização da educação infantil, porém a faixa etária
de 0 a 3 anos continua excluída de sua obrigatoriedade, mas a procura por vaga na cidade
de São Paulo torna-se essa não obrigatoriedade uma necessidade das famílias e consequentemente da sociedade, sobretudo as de baixa
renda e de famílias em que os responsáveis
precisam trabalhar (BRASIL, 2014).
A necessidade de uma política pública voltada para essa faixa etária é de fundamental
importância para a sociedade, porque a educação dessas crianças que ficam 10 horas no
espaço escolar não é só da responsabilidade
dos pais, mas também de seus educadores.
As políticas públicas voltadas para esse setor
está sendo direcionada para um setor de serviços e não como direito social básico como
prescreve a lei (BRASIL, 2014).
O plano nacional de educação e as indicações para a educação infantil apenas pressupõe modificações na meta 1 e sugerem a universalização deste atendimento até 2020. Ao
passo que as nossas crianças continuam invisíveis socialmente mesmo com a existência de
um bem garantido na legislação educacional,
no seu artigo 29 descreve a educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos,
psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.O
plano nacional de educação prioriza a faixa
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etária da pré-escola e não a da creche, porOutro aspecto de fundamental importância é
tanto não abrange a educação infantil como é a relação com os educadores, à integração rerelatado na LDB, (BRASIL, 2014).
presenta o reconhecimento de que o profissional de educação infantil é hoje um professor, e,
De acordo com Bondioli (1998, p.45), é evi- como tal, tem os mesmo direitos dos professodente que a elaboração das leis, e ainda mais res dos outros níveis de ensino, os quais não
a sua aplicação, seja fruto de mais elementos devem ser tratados como outra categoria como
que se entrelaçam: desde as ideologias implíci- é até hoje (BONDIOLI, 1998, p.46).
tas nas várias posições políticas aos interesses
e aos equilíbrios de poder, que determinam o
Considerando que o sistema educacional
peso mais ou menos relevante de uma determi- de ensino de São Paulo já integrou a educanada posição em detrimento de outra, a fenô- ção infantil, deverá buscar agora a inclusão do
meno de costume até chegar à eficiência dos mesmo resolvendo questões como articulação
aparatos administrativos e burocráticos que das concepções vigente de criança e infância,
possuem a tarefa de dar concreta realização professor e de instituição de educação infantil
àquilo que é contemplado na norma (BONDIO- com as funções de cuidar e educar crianças
LI,1998, p.45)
de zero a seis anos como complementação de
uma educação familiar. São visões que mereAinda é questionável independente de quem ce uma atenção maior considerando a expanelaborou o plano nacional de educação para são da educação infantil socialmente, a entraa pequena infância a exclusão da faixa etária da da mulher para o mundo do trabalho tem
de 0 a 3 anos da sua obrigatoriedade, Bondioli aumentado às matrículas nas creches para tan(1998, p.46) nos traz um ponto para uma refle- to necessitamos de uma nova concepção para
xão quem tem o poder para decidir-lhe o méri- a primeira infância (BONDIOLI, 1998, p.46).
to, das suas características, dos seus usuários,
das potencialidades que oferece, contribui muiEssa alteração na estrutura familiar tem gerato para impedir que o próprio serviço possa do uma movimentação social que busca a exdesenvolver-se e dar o melhor de si.
pansão e qualificação do atendimento. Observando o percurso histórico desse movimento
Existe um grande caminho para a educa- por meio de pesquisas, essa demanda aumenção infantil agora de zero a quatro anos ser ta à medida que cresce o ingresso da mulher
efetivamente considerada a primeira etapa da no mercado de trabalho e uma valorização
educação básica em nosso país. Nesse senti- dessa educação por meios de estudos realizado se faz necessárias definições de políticas dos por médicos, psicólogos, educadores, anpúblicas, já que a educação infantil segundo tropólogos, economistas e outros especialistas
a Lei de diretrizes e base nos afirma que é res- (BONDIOLI, 1998, p.46).
ponsabilidade dos municípios. As secretarias
de educação deve se organizar tanto no que
Segundo Motta (1997) pg.30, estes especiadiz respeito à estrutura, quanto no que se refe- listas são unânimes em reconhecer a importânre a planejamento orçamentário para atender cia atendimento as crianças de zero a seis anos
as demandas por ampliação do atendimento de idade esta faixa etária. Já outras pesquisas
e melhorias da qualidade da educação infantil, sobre as culturas infantis, história da infância
buscando as articulações necessária por meio brasileira e pedagogia da infância realizada
de pesquisas específica para a construção de mais recentemente confirmam as pesquisas
uma política pública municipal de educação in- mais antigas e comprovam a importância e a
fantil (BONDIOLI, 1998, p.46).
diversidade desse conhecimento. Novas temáticas provenientes do convívio e do desenvolvimento da criança na sociedade tem se ma982
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nifestado no espaço escolar. Nossas crianças
são sujeito que possuem direitos e vivem com
seus pares diferentes e com adultos, profissionais distintos da família, esse cenário aponta
para outras áreas de investigação e necessidade atuais. O primeiro passo é a conscientização desses direitos e necessidade e Motta
afirma que (1997 p. 306):

Esse documento apresenta algumas exigências para ser alcançada pela educação básica
o qual complementa o que Motta no ano de
1997 nos relata. O mesmo constitui algumas
exigências fundamentais para a educação básica assim o relata:

Que deverá ser favorecido desde a infância a
formação do sujeito de direito e priorizar pesSobre essas necessidades é bom acrescen- soas e grupos de excluídos, marginalizados e
tar aqui os ensinamentos decorrentes da expe- discriminado pela sociedade.
riência, da sabedoria e do conhecimento científico do eminente educador brasileiro Lourenço
•A educação básica, como um primeiro moFilho, o qual dizia que criança necessita de: mento do processo educativo ao longo de toda
Segurança material e emocional, isto é, não a vida, é um direito social inalienável da pessoa
sentir fome ou frio, não ficar no abandono, nem humana e dos grupos sócio - culturais;
sentir-se rejeitada. Amar e ser amada, a sensa•A educação básica exige a promoção de
ção de pertencer a alguém é a das mais impor- políticas públicas que garantam a sua qualidatantes para a criança. Relações interpessoais de;
íntimas e profundas, que, partindo da mãe, a
•A construção de uma cultura de direitos huprimeira e mais profunda, indispensável, é pela manos é de especial importância em todos os
qual a criança descobre o mundo, vão-se alar- espaços sociais. A escola tem um papel fundagando, atingindo o pai, os irmão, até abranger mental na construção dessa cultura, contribuintodo o círculo familiar, a escola e a sociedade. do na formação de sujeitos de direito, mentaliImaginar, inventar, compor seu próprio mundo, dade e identidades individuais e coletivas;
buscando o equilíbrio mediante o brincar, do
•A educação em direitos humanos, sobrerecrear-se (MOTA, 1997, p. 306).
tudo no âmbito escolar, deve ser concebida
de forma articulada ao combate do racismo,
Alcançar gradativamente formas de pensar sexismo discriminação social, cultural, religiosa
coerentes, levando à aceitação dos valores e outras formas de discriminação presente na
lógicos, estéticos, morais e religiosos que a sociedade brasileira;
cultura ambiente procura incutir. Contudo, as
•A promoção da educação intercultural e
forma de ver a primeira infância vem mudan- de diálogo inter-religioso constitui componente
do e atualmente nasce uma nova concepção inerente à educação em direitos humanos;
de criança como construtora de conhecimento,
•A educação em direitos humanos deve ser
capaz de estabelecer múltiplas relações, um um dos eixos norteadores da educação básica
ser sócio histórico, produtor de cultura e nela e permear todo o currículo, não devendo ser
inserido. Nas construções dessa concepção, reduzida à disciplina ou à área curricular esas novas descobertas sobre a criança, trazi- pecífica (Plano Nacional em Direitos Humano),
da por estudos realizados nas universidades (MOTA, 1997).
e nos centros de pesquisa do Brasil e de outros países, tiveram um papel fundamental para
Nos centros de educação infantil que se dá
elaboração de documentos importantes sendo a construção da identidade de cada criança é
uns deles o plano nacional de educação em nessa construção que cada educador poderá
direitos humanos (MOTA, 1997).
educar as crianças, garantindo um desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que adquiram condições para enfrentar e modificar o mundo contemporâneo.A
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luta pela respeito as nossas crianças vem de
longa data, a sua invisibilidade se torna efetiva a cada passo que a sociedade segue sem
olhar para o desenvolvimento efetivo das nossas crianças (MOTA, 1997).

ção. Esse conceito irá se repetir em outros documentos para nós educadores usarmos como
base para a definição de diretrizes, currículos,
projeto político pedagógico, planejamento e na
elaboração do plano de aula (BENTO, 2012).

Tanto o plano nacional em direitos humanos
e os direitos e necessidades de nossas crianças nos direciona para a temática da conscientização e da multiculturalidade e da identidade.
Sabemos que a temática da multiculturalidade faz parte do movimento pós-modernidade
muito recente no campo das pesquisas, porém esse termo nos remete a consciência das
identidades de culturas. E temos como referência Paulo Freire em Pedagogia da esperança
(1992, p. 79):

Por isso a importância de uma educação
para a diversidade e cidadania, direito o qual
só a ação educativa poderá executar com a
família e comunidade deverá desenvolver. Faz-se presente na sociedade uma educação
que forma para a liberdade e autonomia, as
crianças que têm essa oportunidade de passar
pela educação infantil adquiri esses princípios
os quais serão mais aperfeiçoados nos outros
níveis de ensino adquirindo mais instrumentos
de formação para participar da vida social democraticamente (BENTO, 2012).

É por isso que não há verdadeiro bilinguismo,
muito menos multilinguismo, fora da multiculturalidade e não há esta como fenômeno espontâneo, mas criado, produzido politicamente,
trabalhado, as duras penas, na história... É a
criação histórica que implica decisão, vontade
política, mobilização, organização de cada grupo cultural com vistas a fins comuns. Que demanda, portanto, certa prática educativa coerente com esses objetivos. Que demanda uma
nova ética no respeito às diferenças (FREIRE,
1992, p. 79).

Para o autor (2012), o educador terá o dever
de conhecer não somente os diferentes parâmetros educacionais indicados como essenciais, mas também as declarações e convenções internacionais das quais o país faz parte:
a Declaração Universal dos direitos humanos,
a Declaração sobre raças e preconceitos racial
e a convenção Internacional sobre a eliminação
de todas as formas de discriminação racial. Assim, apontar e pesquisar caminhos que oriente a prática pedagógica na educação infantil
quanto a gênero e etnia sob orientação das políticas públicas educacionais e das legislações.
Apontar alguns esclarecimentos de conceito
para que contribuam nas relações com a diversidade, sem preconceitos, construindo uma
pedagogia para a primeira infância:

Segundo a concepção de Freire, a grande
questão é se nossas crianças são invisíveis socialmente e que a sociedade agora demanda
uma nova ética em relação ao respeito às diferenças, deveríamos então começar a dar espaço e reconhecer as nossas crianças como a
parcela da humanidade mais importante para
Ao silêncio dos movimentos sociais sobre a
futuro e o desenvolvimento da nossa socieda- educação da criança pequena, se associa um
de.
intenso desconhecimento de nós pesquisadores/as sobre as relações raciais que se consA construção da identidade das nossas crian- troem no âmbito da creche e da pré-escola e
ças é o início da sua formação humana é nessa da pequena infância (BENTO, (2012, p.36).
faixa etária que a educação inicia a construção
do cidadão: a preparação dos indivíduos para
Sendo assim, o entendimento sobre criano exercício da cidadania, fim este presente no ça e infância é criado na nossa sociedade por
artigo 205 da atual constituição federal e no meio de nossas histórias e cultura o qual se
artigo 22 da lei de diretrizes e bases da educa- constrói em diferentes ambientes, por uma di-
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versidade que engloba etnia, classe social, gênero e condições socioeconômicas das quais
as crianças fazem parte. Com base neste fundamento a sua afinidade com a figura de criança se cria no tempo e na história, consolidando
a aparição de uma diversidade de infâncias e
de múltiplas formas de ser criança (BENTO,
2012).
Para tanto necessitamos de uma educação
que considere a criança em sua integridade,
diversidade e diferença, educação é uma prática social. Trabalhar a temática diversidade em
sala de aula requer muito mais que a teoria, requer estratégias que circulam ideias e práticas
que diminuem as distâncias existentes entre os
diferentes. As políticas públicas existente na
educação sobre a temática se manifesta por
meios de diretrizes que norteiam o trabalho pedagógico com os seguintes temas: diversidade
étnica e racial, cultural e de gênero (BENTO,
2012).
Na educação infantil temos as orientações
curriculares, expectativas de aprendizagem
para a educação étnico-racial práticas promotoras de igualdade racial. Estes documentos
são elaborados com o propósito de formação
e orientação da prática pedagógica, mas será
que todos os educadores os utilizam? Além de
todos os documentos orientadores, trabalhar
com as diferenças requer capacidade e habilidades para refletir nossos valores e possíveis
preconceitos sobre educação infantil e a diversidade existente em nossa sociedade (BENTO,
2012).
A proposta educacional é que os conceitos
sejam trabalhados de forma abrangente, mas
sem perder a dimensão da perspectiva histórica e da contribuição desse vários povos para o
que somos hoje como nação e cidadão brasileiros, justificando nossas condutas e padrões
e vislumbrando a erradicação do preconceito
e discriminação política, econômica e social a
que estamos sujeitos, mesmo que veladamente. Orientações Curriculares (2008, p.17).
De acordo com Louro (1997 p. 41): “homens

e mulheres certamente não são construídos
apenas por mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem, também, por meio
de práticas e relações que instituem gestos,
modos de ser e de estarem no mundo, formas
de falar e de agir, condutas e posturas apropriadas, usualmente diversas. Os gêneros se
produzem, portanto, nas e pelas relações de
poder”.
E assim surgem em nosso país ao longo do
século XX o movimento negro em que pessoas
lutaram contra a invisibilidade e a indiferença
e contra mito da democracia racial. Como não
podemos perder a perspectiva histórica de todos os povos que ajudaram a construir a nossa
nação faremos um recorte apenas do percurso
histórico do negro no Brasil (SANTOS, 2006).
De acordo com um estudo realizado por Santos (2006, p.9 -45), a trajetória desse movimento teve três momentos: de 1920 a 1945,
de 1945 a 1964 e de 1964 até a criação do
conselho da comunidade negra.Em nossos livros de história até recentemente o único movimento que era estudado eram os quilombos
que nos remete a era da colonização, a questão racial sempre esteve presente na sociedade, mas foi ignorada pela nossa história.
Sendo agora resgatada por esse estudo feito
recentemente por Santos (2001) na Universidade estadual de campinas. Alguns cientistas militante pela causa foram Florestan Fernandes,
Octavio Lanni, Hasenbalg, Bento Teixeira entre
outros, no início a indignação e o protesto eram
as únicas ações que o movimento tinha:
No que tange à educação infantil, pesquisas
realizadas a partir da década de 1980 têm demonstrado a existência de comportamentos
preconceituosos e de atitudes discriminatórias
em relação às crianças pré-escolares e entre
elas, além de apontar que o cuidado e a educação destinados às crianças pequenas são
desiguais, sendo essas desigualdades relacionadas, em sua maioria, aos seus pertencimentos raciais-étnico (SANTOS, 2006).
Para o autor (2006), combater o racismo e
985

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

as discriminações, o primeiro passo é conhecer a história da África, entender as diferentes
culturas, assim como nós devemos conhecer
as nossas crianças considerando sempre suas
trajetórias socioculturais e familiares, características físicas, socioeconômicas, afetivas e psicológicas entre outra já citada neste trabalho.
Assim como encontramos relatos de discriminação também encontramos a situação de
desconhecimento pelos educadores das diferentes culturas e passamos a nos comportar
da maneira que o senso comum nos direciona
e acaba reproduzindo aquilo que a sociedade
tem como referência. Leis que modificam o
contexto histórico da educação e o seu planejamento estratégico. No Brasil, historicamente
todas as conquistas sempre foram resultados
de lutas por uma determinada classe interessada e cada movimento possui uma intencionalidade, com o movimento negro não foi diferente
assim podemos constatar por meio das sucessivas leis, decretos e resoluções que amparam
o mesmo no campo da educação (SANTOS,
2006).

da diversidade e meios para superar as desigualdades raciais presentes na educação infantil.
A aplicação da Lei n° 10.639/03 requer uma
reflexão sobre alguns conceitos- como racismo,
raça, autoestima, cidadania, ações afirmativas,
religiosidade, identidade étnico-racial, ancestralidade, oralidade étnico-racial, resistência,
gênero e sexualidade, entre outros. O racismo
é uma ideologia ou forma de dominação que
explica e justifica que essas supostas raças superiores dominem ou eliminem as consideradas inferiores (SANTOS, 2007, p.50).
Assim, podemos entender que muitas das
práticas pedagógicas estão carregadas de preconceito e de racismo graças a nossa cultura, é um caminho de mudança a percorrer é o
trabalho com a diferença. A diferença deverá
ser trabalhada sim, porque ninguém é igual a
ninguém logo não existe um é bom e o outro é
ruim, somos todos diferentes. Temos que desconstruir diversas formas de racismo e ao ter
um preconceito das coisas, estudá-la antes de
defini-las (SANTOS, 2007).

A Lei nº10. 639/03 é o carro chefe de todas
as mudanças porque ela altera até a LDB (lei
Hoje, um dos grandes desafios é desconsde diretrizes e bases da educação nacional). E truir um racismo que até quem é negro o posfoi também resultado de uma série de exigên- sui, a partir da definição de um termo e de um
cias do movimento social negro Brasileiro:
percurso histórico gerado no meio da escravidão gerou-se uma baixa autoestima nessa
Essa lei tem se constituído em uma das prin- população que os impede de lutar, aceitam o
cipais iniciativas das ações afirmativas ado- que a vida lhe oferece hoje, sem planos para
tadas no Brasil e que tem contribuído para a o futuro. Como proposta pedagógica para a indisseminação do estudo da história da África e fância trabalhar a diferença desde a educação
dos africanos, da luta das pessoas negras no infantil é fundamental para uma construção de
Brasil e da sua presença na formação da na- identidade eficaz (SANTOS, 2007).
ção brasileira. Orientações curriculares (BRASIL, 2008, p.16).
Hoje nota-se em sala de aula e em algumas
pesquisas a desvalorização das característiA lei traz a orientação é uma obrigatoriedade cas negras, em razão da tentativa de branquedo ensino de história e cultura afro-brasileira amento da nossa cultura. Desde a educação
e africana nos currículos escolares em toda a infantil meninas e meninos negros querem ser
rede de ensino pública e privada. Com essas branco, ter cabelos lisos e louros. Porque eles
orientações a escola necessita buscar políticas observam o que é mais valorizado em seu ameducacionais e estratégia pedagógicas por biente, mudança de consciência é fundamenmeio de pesquisa para garantir a valorização tal, devemos elogiar o cabelo louro sim, mas o
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cacheado e o crespo também:
Diferenciar é essencial para a formação da
identidade humana. O que faz toda a diferença
é quando associamos diferenciações a valores
e hierarquias que são pontos de partida para o
exercício do poder e da dominação. E quando
oferecemos tratamento diferenciado a alguém
em função das categorias que criamos e dos
valores que atribuímos àqueles que inserimos
nestas categorias (SANTOS, 2007, p.18).
Diante de algumas pesquisas, a sociologia
da infância é campo de pesquisa para pensar
a relação racial e a invisibilidade da educação
infantil, surge aqui mais uma área de estudo
para as educadoras da educação infantil que
deseja mudar a realidade.A sociologia da infância surge na Europa nos anos 90, ela vem
questionar o conceito de criança na visão do
adulto e no seu biológico, que até a presente data usam-se muito as definições de Piaget
quanto às fases de desenvolvimento de cada
criança (SANTOS, 2007).
Tomando como base a teoria de Abramowicz
e Oliveira (2012, p.49), elas trazem complemento às teorias psicogenéticas que permeiam
a educação por meio de um olhar social, aponta à devida atenção as crianças pequenas, a
suas produções, a suas formas de ver e entender e relacionar-se no mundo como legítimas
expressões do pensamento, da cultura e da
ação humana. A construção de uma prática pedagógica que proporcione uma relação racial
e que dê visibilidade a nossas crianças não
pode ser definida a partir da posição do adulto, e sim pela da criança, logo necessita de
um novo olhar no que se refere à construção
social da infância, necessitando esta se levada à invenção pelos seus educadores (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2012).
Com a inflexão proposta pela sociologia da
infância permitiu-se pensar a criança como sujeito e ator social de seu processo de socialização, e também construtora de sua infância,
de forma plena, e não apenas como objeto
passivo desse processo e/ou de qualquer ou-

tro. Tomando-se por base a primeira inflexão,
outras foram realizadas e, dessa forma, surgiram novas temáticas, bem como a elaboração
de novas metodologias que buscaram entender as crianças como produtoras de culturas.
Abramowicz e Oliveira (2012, p.49).
A proposta de novas metodologias orienta
para romper com o reducionismo biológico versus construção social da concepção de criança, ou seja, a primordialidade desse novo processo é transgressão da educação infantil. As
novas metodologias pressupõem práticas que
considere a criança como um que se pensa e
imagina e atua no mundo, realizando ações,
transformando-se e transformando o próprio
mundo. No caso da sociologia da infância, a
expressão é utilizada basicamente para se referir às maneiras que as crianças encontram
para se organizar e agir autonomamente em
seus grupos (com seus pares), bem como às
relações que estabelecem com outros grupos
sociais (ABRAMOWICZ;
OLIVEIRA, 2012,
p.49):
a criança e sua infância saíram do interregno
em que estavam colocadas. A sociologia da
infância realizou algumas inflexões na tentativa
de falar da criança e da infância valendo-se de
outros referenciais e também, prescreveu novas
modalidades para entender o que é ser criança
e ter uma infância (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA,
2012, p.49).
Esse novo entendimento deseja romper com
o autoritarismo do mundo adulto e transgredir,
olhando o mundo de outra perspectiva “com
olhos de criança”. Considerar suas perspectivas, criações, interpretações, enfim, o exercício
de constituírem-se como criadores e criaturas.
As novas metodologias deverão ser elaboradas sobre a análise de dois conceitos complexo o tempo e o espaço em um contexto de
invenção e transformação. A criança, por sua
vez, não é passado é também presente, ou
seja, ao chegar em uma instituição de educação infantil trará consigo um tipo de infância
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que deverá ser reconhecida pelo grupo que a gurar, ou a maneira pela qual a maioria das
cerca, com suas marcas de gênero, raça, sexu- crianças brasileiras escapa dessa estrutura soalidade, dentre outras:
cial, de que maneira “habita” nesta estrutura,
ou seja, como as crianças constroem e são
Assim, com bases nas pesquisas, aqui no construídas em suas infâncias. Assim, trabaBrasil não será possível uma sociologia da in- lhar com as relações de gênero e étnico racial
fância que não leve em conta a raça, sendo as- exige mudança de posturas, e até mesmo de
sim Abramowicz e Oliveira (2012, p.50) toman- uma mudança mais profunda, sempre tomando-se por base os estudos sobre a infância não do cuidado para não cairmos no determinisdevem considerar primeiramente as diferenças mo cultural, mas o início deste trabalho se dará
entre as crianças, mas sim estudá-las em gru- pelo contato direto com a cultura e com as hispo, pois, dessa forma, não estaria consideran- tórias afro-brasileiras (SÃO PAULO, 2008).
do as individualidades, mas sim a categoria, “a
identidade da infância” em sua posição estruE na educação infantil os meios mais utilizatural em relação aos adultos (ABRAMOWICZ; dos são os projetos. Nesse processo deverá
OLIVEIRA, 2012, p.50).
ser garantindo a integração cultural, mas só
será possível se o educador dominar os conNesta sociologia prevalece a visão da infân- ceitos e entender a cultura afro-brasileira, mais
cia como singular, por isso ao contrário de cer- ainda conhecer o seu aluno.
ta linha teórica da sociologia da infância brasileira que trabalha com a ideia de infâncias
Esse é um processo muito difícil, consideran(plural) devido à diversidade que compõe cada do que é fundamental a mudança de prática
grupo. Não será um processo fácil, dificuldades pedagógica e da concepção pedagógica, o
entre teoria/prática aparecem em quase todos educador formado e transformado terá a capaos momentos da pesquisa em razão da invi- cidade de resgatar e valorizar a diversidades
sibilidade científica sobre o tema central que étnico-raciais e gêneros, se policiar e refletir
é a infância, a busca sobre as culturas infantil cada ação executada.
deverá dar vozes e vezes às essas crianças
(ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2012, p.50).
Sabemos que muitos pesquisadores, ao entrevistarem uma criança, a entrevista, tal qual
a concebemos, tem se mostrado como instrumento pouco adequado, ou seja, não problematiza os dados ou tão pouco o descrevem os
processos feito pela criança, logo a pesquisa
é feita com a criança, porém, é finalizada com
a ideia e a visão do adulto, portanto não existe uma pesquisa feita com criança e finalizada
com as suas próprias teorias.A sociologia da
infância nos convida para uma viagem ao mundo da infância, organizada por eixos: a criança
como ator; a construção social da infância; a
construção de um imaginário social; pontos de
vistas sobre as culturas das infâncias o qual
existe no Brasil (SÃO PAULO, 2008).
É a heterogeneidade que precisamos confi988
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma educação para além da discriminação será um desafio a cada ano letivo, e as crianças
é o nosso futuro que atualmente não alcançamos a eliminação de práticas discriminatórias, mas
queremos uma sociedade livre de qualquer forma de discriminação, gênero, classe social e religião.
O objetivo de refletir sobre o percurso histórico da infância, da história do negro perpassando
pelos conceitos das políticas públicas na educação infantil é para expor o que a sociedade alcançou no campo das pesquisas e que dará sustentação para formação dos educadores.
Os conhecimentos sobre a história da infância e o percurso do negro no Brasil constrói olhar
sensível para identificar e com os apontamentos afirmando a existência do preconceito fazer a intervenção necessária para não alimentar as raízes da discriminação. Nosso compromisso é com
todos nos aspectos globais e seu preparo para ser um cidadão livre de qualquer discriminação.
E um planejamento pautado na história e na construção de uma identidade humana direciona
para um olhar mais social e para tanto precisamos dar vozes as nossas crianças.
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ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA
EM SALA DE AULA E A FORMAÇÃO DE
UM ALUNO CRÍTICO
RESUMO: O ensino da história nem sempre atendeu essa demanda educacional, pois esteve
ancorada por muitos anos em bases curriculares que contavam uma história única sobre fatos ocorridos no passado. Nesse modelo pedagógico, os professores apenas atuavam como
transmissores de fatos narrados nos livros e apostilas.  Nesse sentido, a atuação do professor
de história em sala de aula não proporciona a formação de alunos críticos, pois não motiva
questionar a história, apenas existe uma transmissão de conceitos e passagens históricas,
como verídicas e únicas. A inquietação que cerca esse trabalho de pesquisa é identificar como
deve ser a atuação do professor de história em sala de aula para a formação de um aluno
crítico em relação aos fatos históricos ocorridos no passado? Como foi citado anteriormente
conhecer a história proporciona ao indivíduo uma série de capacidade de olhar a sociedade
com um olhar diferente, nesse aspecto essa disciplina ocupa uma elevada importância dentro
do processo de ensino aprendizagem. Assim, devido a importância desse tema para a formação do educador o presente trabalho de pesquisa se justifica frente a relevância e atualidade
dessa temática. O presente trabalho de pesquisa tem o objetivo geral de abordar a importância do papel do professor de história em sala de aula para a formação de alunos críticos e
conhecedores da história. De maneira mais específica esse trabalho pretende Mrefletir sobre
o ensino da história no Brasil, apresentando possibilidades pedagógicas em sala de aula para a
formação de um aluno crítico e que domine os principais fatos históricos. Para atingir os objetivos dessa pesquisa foram feitas buscas em livros e artigos de autores que já se debruçaram
sobre esse tema no passado contribuindo com conhecimento científico. Após essa busca inicial foi realizada uma seleção dos autores, restando apenas aqueles que mais se aproximavam
do tema, caracterizando essa como uma obra de revisão bibliográfica.
Palavras-chave: Aluno;  Aprendizagem; Professor.
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INTRODUÇÃO

C

onhecer a história, seja ela regional ou de um país é importante para a formação do
indivíduo, pois por intermédio dela que é possível refletir sobre os caminhos percorridos
pela sociedade. Esse conhecimento sobre o passado proporciona compreender as características de uma sociedade na atualidade e estabelecer olhares e caminhos que podem ser
seguidos no futuro, dimensionando estratégias de um povo.
Entretanto, o ensino da história nem sempre atendeu essa demanda educacional, pois esteve
ancorada por muitos anos em bases curriculares que contavam uma história única sobre fatos
ocorridos no passado. Nesse modelo pedagógico, os professores apenas atuavam como transmissores de fatos narrados nos livros e apostilas.
Nesse sentido, a atuação do professor de história em sala de aula não proporciona a formação
de alunos críticos, pois não motiva questionar a história, apenas existe uma transmissão de conceitos e passagens históricas, como verídicas e únicas. A inquietação que cerca esse trabalho
de pesquisa é identificar como deve ser a atuação do professor de história em sala de aula para
a formação de um aluno crítico em relação aos fatos históricos ocorridos no passado?
Como foi citado anteriormente conhecer a história proporciona ao indivíduo uma série de capacidade de olhar a sociedade com um olhar diferente, nesse aspecto essa disciplina ocupa uma
elevada importância dentro do processo de ensino aprendizagem. Assim, devido a importância
desse tema para a formação do educador o presente trabalho de pesquisa se justifica frente à
relevância e atualidade dessa temática.
O presente trabalho de pesquisa tem o objetivo geral de abordar a importância do papel do
professor de história em sala de aula para a formação de alunos críticos e conhecedores da
história. De maneira mais específica esse trabalho pretende refletir sobre o ensino da história no
Brasil, apresentando possibilidades pedagógicas em sala de aula para a formação de um aluno
crítico e que domine os principais fatos históricos.
Para atingir os objetivos dessa pesquisa foram feitas buscas em livros e artigos de autores que
já se debruçaram sobre esse tema no passado contribuindo com conhecimento científico. Após
essa busca inicial foi realizada uma seleção dos autores, restando apenas aqueles que mais se
aproximavam do tema, caracterizando essa como uma obra de revisão bibliográfica.

993

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

ENSINO DA HISTÓRIA NO BRASIL

às exigências mínimas da sociedade (CARVALHO, 2006, p. 3).

A educação escolar no Brasil, pode-se dizer
que teve início com a chegada dos Jesuítas em
1549, sendo eles os primeiros responsáveis
pelo que se pode ser chamada de educação.
Segundo Penteado (2001) os jesuítas apenas
tinham o objetivo de catequização dos povos
indígenas e escravos que viviam em terras brasileiras, não existia uma preocupação de ensino baseado em currículos organizados.

Então na sociedade brasileira bastava a força de trabalho, não existia uma preocupação
e nem necessidade na época de formação de
indivíduos, com habilidades e conhecimentos
para atuar na sociedade. Nesse sentido, pouco
assunto é encontrado na revisão de literatura
sobre o ensino da história na educação brasileira.

No entanto, esse modelo educacional no país
durou mais de dois séculos, mais exatamente
até 1759, quando os Jesuítas foram expulsos
pelo Marquês de Pombal. O motivo da expulsão dos Jesuítas está ligado a uma possível
resistência dos índios ao Governo Português
incentivada pelos jesuítas (PENTEADO, 2001).

Os primeiros vestígios de história no Brasil,
são encontrados no Primeiro Regulamento do
Colégio Pedro II, que em 1838, inseriu em seu
currículo os chamados na época de “estudos
históricos” (NADAI, 1993). Entretanto, essas
iniciativas foram exclusividades de alguns colégios, não fazia parte de um sistema organizado
no ensino de história.

Ficaram apenas alguns colégios particulares
e de outras companhias religiosas, e esse cenário perdurou até a chegada da família real
na primeira década do século XIX. Barbosa
(1990, p. 40) assevera que “Foi D. João VI o
criador de nossas primeiras escolas de técnicas e científicas, numa tentativa de superar a
propensão discursiva do nosso intelectual, pelo
incremento das profissões liberais e técnicas”.
Como é possível perceber, inicialmente não
havia aqui em terras brasileiras nenhuma preocupação com o ensino, apenas as contribuições dos jesuítas que buscam a catequização
dos escravos e índios. Com a expulsão dos
jesuítas a educação teve uma evidente piora,
pois eram esses padres que atuavam como
professores na maioria das escolas no Brasil.
Dentro desse contexto, Carvalho (2006, p.3)
assevera que:
A sociedade brasileira, até a década de 20,
estava estruturada em um sistema econômico,
político e sócio-cultural que não fugia aos moldes europeus, aqui instalados desde o descobrimento do país. Assim, estes fatores atuantes
na organização do ensino mostram que a educação seguia esta ordem estrutural atendendo

Segundo Barbosa (1990) o ensino escolar
até a década de 1920 seguia o modelo europeu, pois a elite brasileira tinha forte ligação
com países estrangeiros, inclusive enviavam
seus filhos para estudarem na Europa. “Assim, a história inicialmente estudada no país
foi a História da Europa Ocidental, apresentada
como a verdadeira História da Civilização” (NADAI, 1993, 146).
Entretanto, como muitos brasileiros, filhos de
fazendeiros foram estudar na Europa e voltaram para o Brasil com mais e melhor conhecimento, iniciaram discussões em torno da educação brasileira. Segundo Barbosa (1990) a
Semana de Arte Moderna realizada em 1922,
foi um evento importante para mudanças na
educação brasileira. Carvalho (2006, p. 6)
complementa que: “O contexto histórico deste
período dos anos 20/30 foi marcado por uma
crise generalizada, e as discussões nacionais
sobre a educação se pautaram na escola única
diferenciadora, que resolveu ao mesmo tempo
dois problemas, primeiro o do ensino democrático e segundo o da seleção por mérito”.
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A partir desse período aumentaram as discussões no cenário brasileiro em relação a
educação brasileira, se apontava para a necessidade de uma estruturação da educação escolar no país. Nadai (1993) lembra que nessa
mesma época, mais especificamente em 1932
surge um movimento chamado Manifesto dos
Pioneiros.

Para o autor (2004), esse manifesto gerou
uma série de debates na educação brasileira,
entre educadores e intelectuais que defendiam
essas mudanças e também por aqueles que
não aceitaram e se manifestaram contra muitos quesitos que constava nesse manifesto.
No entanto, esse documento se tornou o mais
importante registrado ao longo da renovação
e mudanças do sistema educacional brasileiro.

Em síntese, a educação no Brasil desde o início até a década de 1920/30 praticamente não
existiu, não havia nenhuma preocupação de
organizar currículos. Apenas organização em
escolas específicas com objetivo de atender
alunos, filhos da nobreza, que não precisariam
ir estudar na Europa, cenário que começou a
mudar com o Manifesto dos Pioneiros, apresentado a seguir.

O manifesto apresentou uma nova maneira
de pensar a educação brasileira, através de um
sistema de valorização dos professores, investimentos em estruturas físicas e pedagógicas,
para melhorar a educação de maneira geral.
No entanto, todas essas propostas de mudança e criação de um novo sistema educacional
ainda não se realizaram, mas se mostraram
como algo promissor no começo, que sim, delimitaram um novo caminho a ser seguido em
MANIFESTO DOS PIONEIROS
relação ao sistema educacional brasileiro (XAA educação brasileira sempre atravessou por VIER, 2004).
sérios problemas desde a chegada dos jesuítas
Segundo Zeferino (2015) é inegável que o
em 1549, logo após o descobrimento do Brasil, passando por diferentes regimes políticos, Manifesto dos Pioneiros trouxe significativas
o acesso a educação escolar era um privilégio mudanças e melhorias a educação brasileira,
de poucos, e isso se propagou após a Procla- pois diante de uma série de medidas apresenmação da República em 1889. No entanto, a tadas no manifesto que mesmo de forma lenta
partir da segunda década do século XX, edu- foram sendo estruturadas dentro do sistema
cadores e intelectuais da época inquietos com educacional brasileiro. Além disso, o Manifesessa situação da educação brasileira começa- to dos Pioneiros contribuiu para a criação de
ram a organizar esforços para pedir mudanças um Capítulo direcionado para a educação na
e melhorias no sistema educacional brasileiro. Constituição de 1934, que constam reivindicações apresentadas no manifesto.
Foi lançado então em 1932 o chamado “Ma“A Constituição Federal de 1934 se mostrou
nifesto dos Pioneiros” redigido por Fernando
de Azevedo e contava com 26 professores e in- um importante documento para a construção
telectuais, entre eles Anísio Teixeira, Heitor Lira, de uma educação de qualidade no país” (SOUCecília Meireles, etc. Segundo Xavier (2004) o ZA, 2016, p.1). Nela ficaram estabelecidas que
manifesto tinha o objetivo de trazer mudanças a educação passaria a ser organizada em reao sistema educacional brasileiro, no qual ba- gime de integração entre todos os governos,
sicamente o Estado assumisse a responsabili- além de passar a ser um direito de todos os
dade pela elaboração de estratégias que aten- brasileiros. Isso fica evidenciado no Artigo
deram a todos os indivíduos até 18 anos de 149, que cita:
idade, com a criação de fundos de investimento para a educação.
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A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos,
cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros
e a estrangeiros domiciliados no País, de modo
que possibilite eficientes fatores da vida moral
e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade
humana (BRASIL, 1934, p.1).

Para o autor (2007), apesar de a educação
brasileira ainda ter um longo caminho a ser
percorrido em relação a uma escola de qualidade para todos, esse manifesto impactou
em diversas frentes, surgindo como um divisor de águas na educação escolar brasileira.
E as ideias contidas nesse documento ainda
servem para a educação brasileira atual, que
apesar dos avanços necessita de muitas meComo é possível observar o Manifesto dos lhorias.
Pioneiros norteou um novo rumo para a educação brasileira, com a presença de um capítulo
Após a realização desse trabalho sobre o
voltado para as obrigações do estado e família Manifesto dos Pioneiros fica claro que ele foi
em relação a educação escolar. Logo, o mani- um marco importante dentro da história do Brafesto pode ser entendido como um divisor de sil, sendo algo que modificou a maneira de ver
águas no Brasil, não sendo algo que revolu- a educação nacional. Apesar da educação bracionou a educação escolar pois isso também sileira ainda ter muito a melhorar em relação a
depende de outros indicativos como é o caso investimentos e políticas educacionais, se obde cumprimento de políticas governamentais e serva que o manifesto apresentou um avanço
sistemas de governo, porém trouxe significati- em relação a um caminho a seguir (MACHAvas mudanças a educação brasileira.
DO, 2007, p.17).
Após mais de 80 anos do Manifesto dos Pioneiros se observa que ele ainda é atual em
relação a muitas reivindicações, e no que diz
respeito a uma educação para todos, além da
valorização dos profissionais da educação.
No entanto, esse manifesto apresentou muitas
mudanças que impactam na educação atual,
como é o caso da obrigatoriedade de acesso a
educação para todos, a formação de professores, a necessidades da educação ser uma obrigação de todos. Machado (2007, p.17) lembra
que:
A preocupação dos pioneiros com a formação dos professores e as reformas implementadas por Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira
nos diversos estados brasileiros, comprovam
que, dentro da “Reconstrução Educacional”
que reivindicavam para o país, inclui também a
reforma universitária. Não bastava a formação
puramente “profissional”, era necessário que
o professor recebesse uma formação unificada, de cunho pedagógico (MACHADO, 2007,
p.17).

Nesse sentido, é possível concluir que o manifesto ainda pode ser usado como parâmetro
norteador para continuar caminhando em relação ao fortalecimento do sistema educacional nacional. Compreendendo que a educação
não é feita de fórmulas prontas e acabadas,
mas necessita sim de muita pesquisa e reflexão sobre a demanda da sociedade e melhorias em geral. Costa (2012, p.3) complementa
que “com a criação em 1930 do Ministério da
Educação e Saúde Pública e a Reforma Francisco Campos, acentuou-se o fortalecimento
do poder central do Estado e o controle sobre
o ensino”. Para finalizar, é possível compreender que o ensino da disciplina de História em
sala de aula acompanha as outras disciplinas
e os movimentos do sistema de educação brasileira.
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO
PROFESSOR REFLEXIVO
Segundo Nóvoa (1995), a educação vem
passando por transformações nas últimas décadas, de fato isso não é uma novidade contemporânea, já que a educação sempre acompanhou as mudanças ocorridas na sociedade
ao longo do desenvolvimento da humanidade.
Porém essas mudanças são geradoras de debates, críticas, opiniões contraditórias, entre
professores e estudiosos da educação brasileira, além disso a uma evidente dificuldade de
promover mudanças em relação a atuação do
professor em sala de aula.
Para o autor (1995), o professor está adaptado a um sistema de ensino no qual ele é o
centro das atenções, com aulas expositivas e
os alunos assumem um papel passivo, com
conteúdos que não apresentam ligação com
a realidade do educando. Porém essa transformação do papel do professor encontra barreiras no sistema educacional que sobrecarrega
o docente de conteúdos referentes as bases
curriculares, no próprio educador que não está
propenso as mudanças.

tas pelos mercados consumidores que movem
as empresas investirem em pesquisas e novos
produtos a cada ano.
Segundo Nóvoa (1995) a área educacional
também começa a assinalar mudanças, porém
o que se observa que ela ainda ocorre de maneira lenta e com muita resistência de parte
do meio docente. Porém a sociedade tem feito
pressão para que ocorra mudanças na educação, não somente em relação a postura educacional do docente, mas também no sentido
que aconteça uma valorização dos profissionais de ensino.
Dentro desse contexto de mudanças, muito
se tem debatido em relação a uma nova postura dos professores em sala de aula, que deixa
para trás a ação padronizada e exige um processo reflexivo diante de cada realidade educacional. Nesse sentido, Freire (1996) lembra
que “a reflexão crítica sobre a prática se torna
uma exigência da relação Teoria/Prática sem
a qual a teoria pode ir virando blablablá e a
prática, ativismo”.
Portanto o professor necessita realizar uma
reflexão crítica inicialmente sobre a realidade
que seus alunos estejam inseridos, e também
sobre a sua prática diária em sala de aula.
Essa reflexão crítica do educador vai de encontro com a necessidade de formação continuada dos professores para que atendam as
demandas educacionais que se apresentam
em constantes mudanças na sociedade contemporânea. Pimenta e Ghedin (2002, p.23)
asseveram que:

Nas últimas décadas as novas tecnologias
têm motivado muitas mudanças na sociedade,
profissões deixaram de existir e outras foram
criadas, com os sistemas computacionais e a
internet muitas tarefas que envolviam tempo
passaram a serem facilitadas. Todas essas mudanças atingem também a área educacional,
pois o conhecimento que antes se encontrava
apenas nos livros e com os professores que
eram incumbidos de fazer essa transferência
O ensino como prática reflexiva tem se estade saberes, atualmente estão disponíveis na
belecido como uma tendência significativa nas
internet (NÓVOA, 1995).
pesquisas em educação, apontando a valorizaNo entanto, a sociedade sempre sofreu trans- ção dos processos de produção do saber doformações e isso é aceitável, porém nas últi- cente a partir da prática e situando a pesquisa
mas três décadas essas modificações aconte- como um instrumento de formação de profesceram de maneira mais acelerada. Nunca ande sores, em que o ensino é tomado como ponto
na história, aparelhos e ferramentas foram de partida e de chegada da pesquisa. Concriadas e se tornaram obsoletas em poucos cordando com a fertilidade dessa perspectiva,
anos, tudo isso devido a globalização e dispu- cabe, no entanto, indagar: que tipo de reflexão
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tem sido realizada pelos professores? As reflexões incorporam um processo de consciência
das implantações sociais, econômicas e políticas da atividade de ensinar? Que condições
têm os professores para refletir? (PIMENTA E
GHEDIN, 2002, p.23).
Segundo os autores (2002), como é possível
observar na citação acima a reflexão é usada
como ferramenta na aprendizagem docente,
porém deve ser destacado as inquietações dos
autores em relação a que tipo de reflexão tem
sido realizada pelos professores na atualidade.
Além disso, vale lembrar que nem sempre é
oportunizado aos professores condições para
que realizem essa reflexão crítica com possibilidade de mudanças.
“Entretanto a relação dos docentes com os
saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos.
Sua prática integra diferentes saberes, com
os quais o corpo docente mantém diferentes
relações” (TARDIF, 2002, p. 36). Logo, a educação é algo complexo, que envolve múltiplos
saberes, e o educador precisa articular todos
os fatores para que consiga atingir os objetivos
dentro do processo de ensino aprendizagem.
Pimenta e Ghedin (2002) lembram que esse
protagonismo do professor dentro do processo
de mudança na prática pedagógica não está
relacionado com ele ser o centro do ensino,
mas sim de ser o sujeito capaz de realizar mudanças em relação as metodologias de ensino.
“Percebe-se, assim, a importância do papel do
educador, o mérito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente
não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo” (FREIRE, 1996,
p. 15).
Fica claro que a escola precisa de professores que motivem o aluno a pensar de maneira
crítica e reflexiva, dentro da sua realidade e necessidade educacional, para que seja possível
formar indivíduos preparados para modificar a
sua realidade e também contribuir com a so-

ciedade. Porém como é possível realizar essa
formação de educadores críticos e reflexivos
nas universidades? Além disso a qual é a importância de uma formação continuada para
os docentes? (FREIRE, 1996, p. 15).
Para Nóvoa (1995), o Brasil nunca tratou a
educação como prioridade, as mudanças de
sistemas políticos na história recente do país,
como é o caso da Ditadura Militar e depois a
Democracia sempre foram acompanhadas de
mudanças na legislação que norteia a educação no Brasil. A falta de formação dos professores tenha sido de fato um dos mais graves
problemas que o sistema educacional brasileiro enfrentou nas últimas décadas
Ainda hoje é comum encontrar nas escolas
professores que não são formados em suas
respectivas áreas de atuação, e no passado
esse problema foi ainda mais grave, com muitos professores atuando sem qualquer tipo de
formação pedagógica. Segundo Nóvoa (1995)
o Brasil sempre tentou estratégias desesperadas para a formação de professores, com licenciaturas de um ano, cursos de magistério,
e criação de leis que permitem na falta de professor formado que qualquer outro indivíduo
lecione aquela disciplina.
Analisando o momento atual da educação
brasileira é possível compreender que práticas
semelhantes ainda são usadas, como é uma
Resolução do Ministério da Educação que permite a formação na segunda licenciatura em
um ano. Então discutir a qualidade da formação dos professores no Brasil é uma tarefa difícil, pois fora dos grandes centros ainda falta
professores formados, o país sofre para atrair
estudantes para cursos de licenciaturas devido
a desvalorização que a profissão de professor
tem no país (NÓVOA, 1995). O autor complementa que muitas vezes os professores aprendem na prática, sendo exposto a sala de aula,
buscam juntamente a outros professores técnicas de ensino para desenvolver em suas aulas.
Além disso, vale lembrar que a prática docente
necessita uma constante atualização e forma998
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ção continuada para que o professor acompaTardif (2002) complementa que a desvalonhe as mudanças ocorridas na sociedade.
rização do professor impede que ele busque
essa formação continuada, pois muitos perdem
Charlot (2005) sugere que o educar esteja o entusiasmo de procurar novos saberes. Além
sempre atento em relação as necessidades de disso, é comum professores que trabalhem de
aprendizagem do aluno, e busque refletir sobre manhã, tarde e noite em diferentes instituições
a sua atuação dentro do processo de ensino para ganhar um salário maior, acumulando
aprendizagem. Esse processo reflexivo envolve funções, e restando pouco tempo para buscar
a pesquisa e análise da situação que envolve essa reflexão e formação continuada. Pimenta
aluno e professor e as necessidades de apren- e Ghedin (2002, p.45) complementam que:
dizagem do educando, e qual metodologia que
deve ser usada para que consiga atingir o máA tese que defendemos é a de que a aproximo desenvolvimento do aluno. Freire (1996, priação generalizada da perspectiva da reflep. 16) assevera que:
xão, nas reformas educacionais dos governos
neoliberais, transforma o conceito professor reNão há ensino sem pesquisa e pesquisa flexivo em um mero termo, expressão de uma
sem ensino. Esses que-fazeres se encontram moda, à medida em que o despe de sua poum no corpo do outro. Enquanto ensino con- tencialidade dimensão político-epistemológica,
tinuo buscando, reprocurando. Ensino porque que traduziria em medidas para a efetiva elevabusco, porque indaguei, porque indago e me ção do estatuto da profissionalidade docente
indago. Pesquiso para constatar, constatando, e para a melhoria das condições escolares, à
intervenho, intervindo educo e me educo. Pes- semelhança do que ocorreu em outros países
quiso para conhecer o que ainda não conheço (PIMENTA e GHEDIN, 2002, p.45).
e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE,
1996, p. 16).
Portanto o que temos é um discurso distante
da prática, onde as políticas governamentais
De acordo com o autor (1996), logo é possí- tecem promessas que não são cumpridas, e
vel compreender na citação acima que o edu- com o passar do tempo se observa que a práticador necessita constantemente fazer reflexões ca pedagógica evolui lentamente. Tardif (2002)
sobre a sua atuação pedagógica, que é um lembra que esses termos “professor reflexivo”
processo complexo, onde se envolve diferentes e “formação continuada” tem feito que prorealidades. Então a uma necessidade de for- fessores busquem por sua conta fazer cursos
mação contínua, para que o educador atenda de pós-graduação muitas vezes pressionados
a demanda educacional de novas realidades pela cultura que se cria na sociedade.
e necessidades que se apresentam dentro do
Porém Sacristán (1999) sugere que os procampo educacional.
fessores não fiquem com esse discurso de
No entanto, Pimenta e Ghedin (2002) fazem desculpa por não serem apoiados pelas políduras críticas as políticas públicas em relação ticas governamentais, e busquem melhorar a
à formação professores reflexivos, no sentido sua formação pedagógica. Assim a escola junque esses conceitos ficam apenas na teoria e tamente com a comunidade escolar tem mais
discurso. Na prática não são oferecidas con- força para buscar juntamente aos governantes
dições para que os professores tenham esta- investimentos em toda área educacional. Asbilidade de trabalho na mesma escola, tempo sim, se observa que no Brasil existe um discurpara a realização de pesquisas e oferta de cur- so em torno do professor reflexivo, no entanto,
na prática isso não se confirma, pois as posos para ampliar a formação pedagógica.
líticas educacionais e organização das bases
curriculares atuam em um sentido que dificul999
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ta a formação desse professor reflexivo. Logo,
ainda falta um longo caminho a ser percorrido inclusive pelas instituições formadoras, que
continuam com currículos e métodos tradicionais na formação dos professores.
A prática de formação pedagógica necessita
unir a teoria e prática, para que o educador
tenha o conhecimento científico e ao mesmo
tempo consiga fazer essa ligação com sua realidade educacional. “Teoria e prática só se realizam como práxis ao se agir conscientemente
de sua simultaneidade e separação dialética”
(PIMENTA E GHEDIN, 2002, p. 133).
“Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso conhecer as
diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais
seguro no meu próprio desempenho” (FREIRE,
1996, p.35). Sacristán (1999) complementa
que o processo de ensino aprendizagem é
algo complexo, e nesse sentido o educador
necessita buscar o contato com diferentes realidades, para que seja possível obter distintas
experiências, que tornam a atuação docente
mais consistente.
Para Sacristán (1999), a formação do professor na atualidade deve estar ancorada tanto na
teoria como na prática, pois a primeira oferece
os conhecimentos acadêmicos, e a segunda
coloca tais saberes em prática para que seja
possível uma aproximação da realidade. Logo,
a formação prática pedagógica envolve a teoria e prática, no qual o educador reflete sobre
a sua atuação profissional e busca respostas
também na teoria.
Porém alguns autores estudados destacam
que é preciso que cada educador busque sua
formação continuada baseada em uma reflexão das suas metodologias de ensino. Para
que seja possível através da prática pedagógica realizar uma reflexão sobre a sua atuação
no ambiente escolar, e com criticidade fazer
mudanças com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos e também aperfeiçoar
seus próprios saberes (SACRISTÁN, 1999).

Assim é preciso que o professor faça constantemente uma avaliação da sua atuação no
ambiente escolar, para identificar erros e acertos dentro processo de ensino aprendizagem
com o objetivo de melhorar suas estratégias
em sala de aula, corrigindo aquilo que não deu
certo. No entanto, essa atuação deve ser baseada no conhecimento prático e teórico, pois
não é possível que um aconteça sem o outro,
no mesmo sentido que a busca de novos saberes deve estar ancorada em conhecimentos
científicos (SACRISTÁN, 1999).
Outro ponto destacado pelos autores estudados é a importância de uma atuação diversificada em sala de aula, com diferentes metodologias de ensino, pois essa prática amplia
os conhecimentos do professor. Além disso,
frente à diversidade cultural que existe hoje na
sociedade é uma necessidade que o docente domine distintos conhecimentos, e vivencie
diferentes experiências para que consiga (SACRISTÁN, 1999).

PROFESSOR DE HISTÓRIA E A SALA
DE AULA
A prática docente está passando por transformações, existe uma teoria centrada em um
processo da prática pedagógica que privilegia
o aluno e a maneira de aprender. No passado,
o centro do processo educativo era o professor
que por meio de aulas expositivas transmitia
conhecimentos prontos e acabados para os
alunos.
Bittencourt (2018) fala que no passado o professor de história era um transmissor de fatos
e datas, por meio de livros e apostilas se transmitia uma história linear e com acontecimentos
definidos, a chamada história única. Entretanto,
essa abordagem muito pouco significava para
os alunos, que eram receptores de conceitos
prontos e acabados, por meio dos quais precisavam memorizar e ao final de um período
passar por um processo de avaliação.
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A história única como o próprio nome já sugere é transmitir ou conhecer uma única história sobre uma determinada situação, povo, ou
qualquer coisa, com isso apenas conhecemos
um lado da história ou aquele que os outros
querem que conheçamos. A história única é
criada por um determinado povo, que tem o
poder político, financeiro e cultural sobre outros
povos e perpetua seus conhecimentos (COSTA, 2012).
Dentro desse contexto a história única do
continente africano pode ser vista aqui no Brasil, na escola até pouco tempo atrás era abordado em sala de aula a escravidão dos negros.
Entretanto, não existia nenhuma abordagem
em torno da cultura africana, os costumes, lendas e quem eram seus principais líderes ou
heróis, em síntese o continente africano era
desprovido de qualquer manifestação cultural
(CARVALHO, 2006).

cimentos históricos e que são significativos
para a formação dos educandos. “Os conteúdos tratados no ensino de História interferem
nos valores e crenças dos estudantes diante
das questões do mundo atual” (FERNANDES,
2018, p.151).
Segundo Bento (2018, p.2) “nesse sentido
podemos analisar que mesmo com diversas
mudanças, a educação e o ensino de história
atualmente têm muitos aspectos que podem
ser mais bem trabalhados”. Logo, é preciso que
o professor de história reflita sobre sua prática
docente, busque uma formação continuada de
acordo com as necessidades dos educandos.
Carvalho (2016) lembra que as bases curriculares não podem apenas privilegiar alguns
conteúdos e excluir outros, o educador precisa
ter autonomia em sala de aula para trabalhar
a diversidade de conteúdos e de maneiras diferentes. “Os professores em grande parte se
tornam reféns das dificuldades, pois trazem de
sua formação bagagens a serem transpostas
na sala de aula, e não recebem os devidos
meios a serem utilizados” (BENTO, 2018, p.3).

Então é preciso repensar a maneira de trabalhar a história em sala de aula, não apenas
transmitindo uma história única para os alunos,
mas sim levando a um processo reflexivo. Que
permita aos alunos desenvolver um pensamento crítico sobre os temas que marcaram o pasPara Bittencourt (2018) o professor de histósado da humanidade e que são importantes ria não tem sua formação apenas pautada no
para a formação das novas gerações. Bento ensino dos fatos e acontecimentos, mas sim
(2018, p. 3) assevera que:
ela é mais ampla. Pois envolve as Ciências Humanas, e ligadas a outras disciplinas como é o
Dessa forma, para se pensar o ensino de his- caso da Filosofia e Sociologia, e precisa atuar
tória hoje; temos que vencer o desafio de criar em um campo mais complexo. “Nesse contexnovas maneiras de formar e capacitar às novas to observa-se que o professor de História tende
gerações de nossa sociedade, considerando a se preocupar não somente com a sala de
que é necessário trabalhar com as mentalida- aula e seus alunos, mas com o que o envolve
des de diferentes grupos sociais e com múlti- socialmente perante os desequilíbrios presenplas informações que permeiam a vida social tes em sua vida.” (BENTO, 2018, p.3). Portanem uma época profundamente marcada pelo to, o ensino de história em sala de aula requer
impacto de novas tecnologias que aceleram e uma atuação crítica do professor, mas requer
dinamizam as relações entre pessoas, grupos uma ruptura com o ensino tradicional, é precie instituições, possibilitando um acesso múlti- so adotar novas metodologias de ensino. Na
plo e variável a fontes diversas de informação atualidade, existem um leque de possibilidades
que também ajudam a compor a consciência para trabalhar em sala de aula, novas tecnolohistórica de grupos e de indivíduos (BENTO, gias que permitem pesquisas de maneira mais
2018, p. 3).
rápida, entretanto, um ponto importante é levar
ao aluno um processo de reflexão crítico dos
Dentro desse contexto, na atualidade da prá- fatos históricos.
tica docente é preciso guiar o aluno em um
processo de reflexão crítica sobre os aconte1001
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização desse trabalho de conclusão de curso é possível considerar que o ensino
de história é importante para a formação de alunos críticos. Pois é por meio dessa disciplina
que os educandos têm acesso aos fatos que construíram a sociedade e somente é possível
compreender as características e fatores que compõe a sociedade contemporânea por meio do
estudo de sua história.
Entretanto, essa pesquisa evidenciou que ensinar história não é apenas transferir ou narrar
fatos como são apresentados nos livros didáticos, é preciso fazer com que os alunos reflitam
sobre esses acontecimentos que marcaram a trajetória da sociedade. Provocar a reflexão sobre
a história é uma possibilidade que traz aprendizagens para os alunos, pois, somente decorar
datas e fatos históricos em nada acrescenta para a formação do aluno.
Nesse sentido, essa pesquisa mostrou que os professores de história no passado atuavam
com uma metodologia com aulas expositivas, na qual o aluno tinha um papel passivo, que absorvia apenas os fatos históricos. No entanto, com as mudanças ocorridas no âmbito escolar nas
últimas décadas se exige um professor crítico, com suas ações pedagógicas focadas no aluno
e em suas necessidades de aprendizagem.
Cabe então que o professor de história organize sua prática pedagógica baseada nas necessidades de aprendizagem dos alunos, de acordo com suas características. O professor deve ser
na atualidade um provocador de aprendizagens nos alunos, motivando e guiando o processo de
ensino aprendizagem, para que se alcance a aprendizagem significativa em relação aos conteúdos da história.

1002

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

FERNANDES, Antonia. Ensino de História e seus
conteúdos. ESTUDOS AVANÇADOS 32 (93),
2018.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
GIMENO SACRISTÁN, J. Poderes instáveis em
educação. Porto Alegre: ARTMED Sul, 1999.
NÓVOA, António. O Passado e o Presente dos
Professores. In NÓVOA, A. (Org.). Profissão Professor . Portugal: Porto, 1995.
PIMENTA, S.G.; GHEDIN, E. (Org). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. SP: Cortez, 2002.

ALARCÃO, Isabel (Org). Formação reflexiva de
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profisprofessores: estratégias de supervisão. Portusional. RJ: Vozes, 2002.
gal: Porto, 1996.
BENTO, Luiz Carlos. O saber histórico e o ensino de história: uma reflexão sobre as possibilidades do ensino escolar da história. Goiânia:
UFGO, 2018.
BITTENCOURT. Circe Fernandes. Reflexões
sobre o ensino de História. ESTUDOS AVANÇADOS 32 (93), 2018.
CARVALHO, Rita de Cássia Gonçalves de. As
Transformações do Ensino no Brasil: análise
das reformas. História, Sociedade e Educação
no Brasil, Campinas, 2006, p. 1-27.
CHARLOT, B. Relação com o saber, formação
dos professores e globalização: questões para
a educação hoje. Porto Alegre: ArtMed, 2005.
COSTA, Alex Silva. A Importância Do Ensino
De História Nas Escolas E Suas Implicações
Na Vida Social. Revista Anagrama: Revista
Científica Interdisciplinar da Graduação Ano 5 Edição 2 - Fevereiro de 2012.

1003

Revista Revista
Educar FCE
- 30 ªFCE
Edição
Educar
- 30- Maio/2020
ª Edição - Maio/2020

ROBINSON JOSÉ DE SOUZA

Graduado em Pedagogia pela Universidade
Guarulhos 2006 (UNG); Professor de Educação Infantil no
CEU EMEI PAZ.

1004

ª Edição
- Maio/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 30 -ª 30
Edição
- Maio/2020

NEUROCIÊNCIAS E AS NECESSIDADES
FÍSICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS ARTES

RESUMO: A arte se torna a via de acesso para as manifestações do cérebro, as sinapses que
ocorrem por meio das sensações que ela representa dão contornos significativos aos estudos
comportamentais explicando – ou buscando explicar – os avanços no desenvolvimento educacional. Como por meio da arte, os comportamentos são induzidos a mudança por exemplo
o neuromarketing que se baseia nos resultados obtidos em neurociência – gostos, aptidões,
estética, moda etc. – para vender produtos ou se comunicar com base nos dados psicológicos
já utilizados criando formas de comunicação e mensagens subliminares. O funcionamento do
sistema nervoso não pode ser concebido independentemente do corpo (ambiente interno) e
do mundo ao nosso redor (ambiente externo), assim acreditamos que os impulsos dados pelo
meio são também fundamentais ao desenvolvimento.

Palavras-chave: Neurociências; Artes; Desenvolvimento; Alimentação.
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INTRODUÇÃO

A

alimentação é fator que explica o desenvolvimento do cérebro da criança em idade escolar. Uma dieta com baixa qualidade faz com que o aluno não responda adequadamente à
excelência do esperado com relação ao ensino fornecido. Se a emoção representa um impulso motor ao funcionamento neural e orgânico para a ação. Uma experiência emocional não é em
suma um fenômeno isolado ela varia de pessoa para pessoa e é resultante de uma série de eventos.
Nela podem conjuntamente ser incluídos uma gama de ações, planos e pensamentos sobre
como ocorrem os fenômenos ou como algo ocorre, está ocorrendo ou como irá acontecer. A
alimentação enquanto qualidade fisiológica sempre precisou estar cada vez mais sob os olhares
dos pesquisadores e portanto de mais atenção por ser fruto da cultura, dos hábitos regionalizados
herdados e adquiridos, é fundamental buscarmos conceitos que venham dar contornos as demandas apresentadas para que seja viabilizada a profilaxia com relação ao desenvolvimento cognitivo.
A nutrição como fator preventivo de doenças e mantenedor de um estado cerebral saudável
tem se mostrado fundamental em diversos campos de pesquisa, seja em nível individual ou populacional. A alimentação reflete e interfere em sentimentos e emoções. Assim também ocorre
com a má alimentação, ela pode ser fonte de alterações no desenvolvimento das funções cerebrais, o cosmopolitismo fruto da sociedade pós-moderna fez aumentar consideravelmente a ingestão de alimentos pobres em nutrientes, dentre os quais os referentes as vitaminas e minerais.
Esses, por sua vez, representam grande importância para as funções de todos os sistemas
corporais, incluindo aí o sistema nervoso central. Não há como comprovar cientificamente
se existe de fato uma relação direta de que a falta de nutrientes acarreta problemas no desempenho cerebral, entretanto é em sua totalidade aceitável estabelecer que a falta de nutrientes importantes no processo de alimentação pode vir a reduzir o rendimento cerebral.
Aspectos cognitivos e qualidade do sono são alguns exemplos que a má alimentação acarreta
para o desenvolvimento das funções cerebrais, além de afetar o humor por causa de sua composição nutricional, tem um peso fundamental no controle das funções do sono as vitaminas e os minerais, presentes em frutas e verduras – ou a falta delas –, são alguns dos responsáveis pela regulação
orgânica dos indivíduos. Essa regulação vincula-se diretamente ao estado que garante o controle
emocional. Não obstante, esses nutrientes fornecem energia para o corpo, garantindo o bom humor.
No momento da ingestão de um alimento, os nutrientes contidos ali liberam neurotransmissores que por sua vez são enviados ao Sistema Nervoso Central que é responsável
pelo estado de humor das pessoas, a serotonina é o principal responsável por essa sensação. Contudo, existem variáveis que podem afetar a produção e liberação da serotonina.
A serotonina é o neurotransmissor e como já dissemos anteriormente está ligado ao estado
de bom humor. Se os sinais, que são enviados ao Sistema Nervoso Central, por algum motivo
estiverem em desequilíbrio, seja por deficiência nutricional, assim como ocorre por outros distúrbios fisiológicos, provocam uma deficiência na produção de serotonina. Isso desencadeia várias
alterações em nosso sistema nervoso (como depressão, ansiedade, fadiga e aumento de peso).
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A melhora do funcionamento do organismo relaciona-se com os hábitos alimentares e nesse
bojo também está contido as características cerebrais e da produção dos neurotransmissores
que são responsáveis pela sensação de bem-estar. O sistema neurológico necessita de boas
gorduras para um bom funcionamento e que uma das razões da intoxicação dos neurônios é a
ingestão das gorduras trans e os aditivos químicos em excesso, essa intoxicação compromete
o desempenho cerebral, podendo levar a demência, ansiedade, depressão e déficit de atenção.
Os ácidos graxos da tipologia n-6, exercem influências nas capacidades que os
neurônios sustentam ao utilizar-se da glicose. Teores baixos do tipo n-3 podem acarretar deficiências visuais e a sua ausência pode levar o indivíduo a pouco rendimento com relação ao aprendizado, nas funções motoras e de motivação, afetando outros sistemas que carecem do uso dos neurotransmissores na região do córtex frontal.
Na fase de desenvolvimento aconselha-se a ingestão da vitamina B6 contida nos alimentos do tipo feijão ou lentilha, isso pois são conhecidos como responsáveis pela produção
de neurotransmissores que levam ao controle da excitação e ômega 3 no que compete estimular os neurônios. Os efeitos positivos no cérebro que o consumo de alimentos selecionados proporciona ao bom funcionamento cognitivo é algo a ser fomentado a todo instante.
Um outro problema se relaciona com a questão da obesidade, muitos casos de dificuldades de
relacionamento vinculam-se aos modelos estabelecidos pela sociedade e que estes mesmos modelos geram acepções de pessoas nos mais diversos meios. Estudos apontam que a ingestão de
nutrientes – do mesmo modo como o metabolismo destes nutrientes – podem ser modulados por estruturas neurológicas e por sistemas neuroquímicos em conjunto com neuroendócrinos apropriados.
As alterações vinculadas a estes sistemas neurais podem estar ligados as mudanças nos
comportamentos alimentares. Assim crianças que se alimentam de maneira errada tendem a
desenvolver um descontrole do com relação aos sinalizadores de adiposidade que são responsáveis por informar ao cérebro as quantidades de energia corporal armazenada além da conta.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO BIÓTIPOS
ARQUÉTIPOS
As crianças que passam por esse descompasso alimentar carregam uma carga emocional muito forte quando postas em contraste
com os padrões vendidos pela Indústria Cultural:
Quanto mais firmes se tornam as posições da indústria cultural, mais sumariamente ela pode proceder com
as necessidades dos consumidores, produzindo-as, dirigindo-as, disciplinando-as e, inclusive suspendendo a
diversão: nenhuma barreira se eleva contra o progresso
cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 135).

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

Apontam-se fatores neuroendócrinos como
os de maior relevância para a manutenção do
nosso organismo ao que se refere ao balanço
energético, podendo assim, controlar a perda
ou ganho de peso. Quantos ao que descompensa a aceitação padronizada dos elementos
que consagram a ‘forma perfeita’, estes podem
servir de impeditivos que podem afetar o estado de humor das pessoas, mais especificamente as crianças, a coisificação imposta nos
meios onde o fator econômico é imperativo
transforma pessoas em coisas que são atraídas por outras coisas.
A mercadoria é o atrativo das consciências
formadas e em formação as informações chegadas ao cérebro por meio de cores e sabores
fazem com que o acesso a esses bens estimulam a serotonina dando ênfase a sensação
de saciedade controlando o estado de humor,
entretanto esse acesso pode ser deletério ao
seu possuidor na medida em que se necessite
cada vez mais dele para se controlar as emoções:
[...] as pessoas acreditam estar salvas quando se
orientam conforme regras científicas, obedecem a um
ritual científico, se cercam de ciência. A aprovação científica converte-se em substituto da reflexão intelectual
do factual, de que a ciência deveria se constituir. A couraça oculta a ferida. A consciência coisificada coloca a
ciência como procedimento entre si própria e a experiência viva (ADORNO, 2000, p. 70).

NEUROCIÊNCIA E A APRENDIZAGEM
POR MEIO DA ARTE
A atuação independente entre arte e ciência
não impede o relacionamento entre elas de diversas maneiras. Podemos encontrar pontos
de convergência, assim como os divergentes
entre essas duas áreas. A exemplo, a arte tanto quanto a ciência utiliza-se da observação
apurada para a realizarem suas pesquisas,
entretanto nessa observação de seus objetos
de estudo partem de pontos de vistas distintos
(ADORNO, 2000, p. 70).
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Nos desafios encontrados em uma área podem refletir algumas questões de desinteresse para a outra, muito embora os resultados
adquiridos nas pesquisas desenvolvidas por
cada área sejam de suma importância para o
desenvolvimento humano e para ambas. Isso
pois, o conhecimento que se gera nas duas
esferas oferece o essencial para o ser humano
afim de que este possa fomentar novas investigações (ADORNO, 2000, p. 70).

A preocupação da ciência repousa em desvendar os fatores constituintes e os instrumentos que dão funcionamento ao seu objeto de
estudo, por meio da descrição é possível previsão de fatos. Calcula se infere, aprofunda e fórmula testes e hipóteses hão construir teorias,
que serão postas experimentalmente, podendo
ser replicadas, para então serem aceitas ou refutadas. A procura da ciência capta e apreende o máximo dos fenômenos estudados com
a mínima interferência pessoal como já fora
dito anteriormente. Esse processo de impessoalidade é importante e necessário, portanto,
considerado uma prioridade. A arte reivindica
a expressão, constrói o conhecimento atuando
de maneira a compreender as manifestações
do seu objeto de estudo e como ocorre a apresentação qualitativa e quantitativa desses atributos. É gerada partindo da intencionalidade e,
desse modo, utiliza-se de símbolos e alegorias
visuais, sons, cinéticos ou outros para dar sentido as suas obras (ADORNO, 2000, p. 70).
O simbolismo linguístico é estruturado em
uma composição que organiza: cor, forma,
movimento, som, emoção, ritmo dentre outros
atributos que possam vir a representar a intencionalidade proposta. A interação é de fato um
elemento que encontra nas meio características fundamentais, pois relaciona-se, na troca
de informações, de sensações e assim gera
novas maneiras perceptivas e contemplativas
em torno do aprendizado de seu objeto de estudo:

O desenvolvimento mental no decorrer dos dezoito
primeiros meses a existência é particularmente rápido e importante pois a criança elabora, nesse nível, o
conjunto de subestruturas cognitivas, que servirão de
ponto de partida para as suas construções perceptivas
e intelectuais ulteriores, assim como certo número de
reações afetivas elementares, que lhe determinarão, em
parte, a afetividade subsequente (PIAGET, 2004, p. 11).

Cada ação humana é planejada, aprender,
correr, ensinar, desenhar, pintar, dançar ou cantar é calculada e analisada por meio do funcionamento do nosso sistema nervoso. Dessa
maneira, é o sistema nervoso quem fornece e
o suporte para que seja viável a prática de uma
ação artística. Não é estranho observarmos o
encantamento dos atores sociais que se dedicam a estudar o sistema nervoso em ação
(ANTUNHA, 2006, p. 53).
Entre os gregos havia os que diziam que a
contemplação é o primeiro passo no caminho
da sabedoria, e que quando não temos a potencialidade de nos maravilharmos, corremos o
risco de deixar de saber. Torna-se um espetáculo magistral visualizar e compreender as inúmeras possibilidades de conexões neurotransmissoras realizadas no encéfalo para aquilo
que em primeiro momento pareça simples e
estanque, mas que ao ser movimentado efetua alterações significativas no que se refere a
tarefa contemplativa (ANTUNHA, 2006, p. 53).
Ainda para os gregos a arte realiza ligações
fundamentais no campo dos sentidos, fornecendo elementos fundantes de novas sensações que pela própria natureza artística representa no cérebro humano reações emocionais
e afetivas ou de repulsa. A arte se apoia nas
estruturas emocionais para que seu sentido tenha mais veemência, ao mesmo tempo em que
as representações sociais se valem da contemplação para explicar os estados emocionais
das pessoas a neurociência se utiliza desse
dispositivo para ampliar os estudos em torno
do caráter científico (ANTUNHA, 2006, p. 53).
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Nossa cultura caracteriza a arte como imaginativa, subjetiva, narrativa e frequentemente
controversa, mas muito raramente científica.
Em contraste a isso, nós tratamos ciência como
lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, tanto de nós mesmos
quanto o mundo ao nosso redor. Mas o crescente insight que alguns cientistas tiveram veio
a reconhecer o trabalho de artistas como co-investigadores da realidade, assim levaram suas
abordagens a diferem, artistas e os cientistas,
se esforçando para um objetivo comum em
busca pelo reconhecimento das partes constituintes do conhecimento. Sob este esforço conjunto, a relação entre o artista e o neurocientista não parece tão difícil aceitar (ANTUNHA,
2006, p. 53).
Afinal, o artista historicamente foi o investigador principal de percepção visual. Embora
nem sempre com experimentos reprodutíveis a
outros resultados verificáveis, eles intuitivamente desbloquearam os segredos do olho e do
cérebro visual. Leonardo da Vinci por exemplo
usou o seu conhecimento o olho do olho em
profundidade através de alterações graduais
luz para aperfeiçoar suas técnicas sfumato e
claro-escuro, séculos antes de psicólogos e
neurocientistas formularem teorias que apresentassem pistas da efetividade da arte (ANTUNHA, 2006, p. 53).
É fundamental que olhemos a arte como
pessoas cuja observação perpassa a impressão casual pois essa é particularmente vívida
e precisa, e sua memória traz para essas imagens a particularidade da verdade. Por muito
tempo a tradição formou uma série de fatos
importantes e significativos, qual o fisiologista
não pode negligenciar o que tem aqui a aprender com o artista. Artistas também abraçaram
novos conhecimentos sobre a percepção visual com a finalidade de trabalhar ao lado das
descobertas de cientistas (ANTUNHA, 2006, p.
53).

Arte óptica dos anos 60, talvez seja um
dos exemplos mais claros de dessas ideias.
Seu foco nos efeitos da retina, alcançou novas
descobertas sobre como a retina processa e
contrasta cor e imagem. Nomes como Richard
Anuszkewitz foram caracterizados como artistas científicos por sua metódica e gradual criação de obras de arte que cintilavam o olho com
os seus chocantes efeitos na retina.
Anuszkewitz nos mostra como o olho organiza material e visualmente de acordo com os
princípios psicológicos definido leis que levam
em consideração a relação entre artista, psicólogo e neurocientista provando que há benefício para ambos. Artistas gostam de quebrar
neurológica e regras de percepção, mas a fim
para quebrar as regras, é preciso primeiro entender. Assim, é apropriado que artistas levem
em consideração tanto o interesse quanto entendam a percepção visual como o neurocientista, e criem em suas obras como um repositório de conhecimentos de suas investigações
(ANTUNHA, 2006, p. 53).
Com o passar dos anos é fundamental percebermos que os estudiosos no campo da
neurociência despertaram um novo interesse
pela exploração no campo das artes e da percepção visual. A arte obedece às leis do cérebro visual, não é raro para a arte leis que
muitas vezes nos surpreendam com o visualmente inesperado, assim podemos afirmar que
a arte representa o mundo visual e torna as coisas mais visíveis. Nosso cérebro visual usa um
método simplificado para entender o mundo a
partir das obras que artistas subsequentemente
passam para a tela através de sombras, cores,
reflexos e contornos que tipicamente passam
despercebidos pelo espectador. Assim a natureza misteriosa da Mona Lisa pode, de fato, ser
atribuído a atenção do nosso periférico e uma
visão central para diferentes níveis de resolução, com o primeiro preferindo componentes
grosseiros, enquanto o por último prefere detalhes finos (ANTUNHA, 2006, p. 53).
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PROCESSOS COGNITIVOS DE
APRENDIZAGEM
A neurociência é uma disciplina recente que
agrupa outras quais neurologia, psicologia e
biologia. Ultimamente diversos aspectos da fisiologia, farmacologia, bioquímica, e estrutura
do sistema nervoso de seres invertebrados e
cérebro de vertebrados foram conhecidos mais
a fundo. Pesquisas fundamentais a respeito da
função perceptiva das emoções, da aprendizagem e da memória apresentaram e mostraram
grande avanço, em especial quando nos referimos as abordagens relativas à neurociência
cognitiva. Aprendizagem e educação tendem a
ser estudadas de modo que reflitam um novo
espaço das ciências naturais, alterando sua
gênese desde o início a vida adulta. Em neurociência a alfabetização aplica-se como instrumento de vital importância para o cotidiano,
contribuindo para que a população tenha um
melhor entendimento das perspectivas introspectivas, mas sem deixar de levar em conta os
avanços científicos, evitando posturas especulativas e a crença em muletas ofertadas pelo
raso reflexo do senso comum. São sistematizados encadeamentos educacionais partindo de
princípios neurocientíficos.
Podemos afirmar que neurociência desponta
como uma das áreas do conhecimento biológico lança mãos de achados de outras áreas
menores que fazem parte de sua constituição,
a entender, a neurofarmacologia, a neurofisiologia, a psicologia evolucionista e o neuroimageamento com a finalidade de esclarecer o
funcionamento o sistema nervoso. O desenvolver técnico cognitivo moderno com o intuito
de estudar da atividade cerebral nas crianças,
adolescentes e adultos, enquanto ocorrem as
tarefas relacionadas ao intelecto, vem permitindo a investigação mais precisa dos neurocircuitos enquanto ocorre seu funcionamento,
que acarretam as potencialidades intelectuais
humanas dentre as quais, a linguagem, a criatividade, o raciocínio, etc.

As conexões entre distintos neurônios são
responsáveis por funções basilares do sistema nervoso humano, assim como de outros
animais. Em se tratando especificamente do
ser humano, atuam de modo a determinar os
nossos comportamentos como indivíduos. As
emoções internalizadas e vivenciadas como a
raiva, o medo e situações aprazíveis da vida
tem sua origem nas atividades no cérebro por
meio dos circuitos neuronais. O desenvolvimento da habilidade de pensar e armazenar
lembranças que carregamos está em dependência das atividades complexas que ocorrem
nos neurotransmissores por meio de sinapses
químicas.
Os nossos movimentos são possíveis pois
passam por circuitos neuronais contidos em
nosso no cérebro e em nossa medula espinhal,
eles são responsáveis por programar todos,
desde a capacidade de introduzir um fio no
buraco da agulha, passando pelas capacidades desenvolvidas na habilidade de guiar uma
bicicleta até tarefas mais complexas como atirar com arco e flecha. É nessa intrincada teia
de processos neuronais que também temos o
controle das inúmeras funções do organismo
humano. A manutenção da temperatura do corpo é um exemplo claro, seguido pela pressão
arterial, ambos são medidos de maneira automática levando nosso corpo a permanente
atividade mesmo sem nos darmos conta do
que essa cadeia de eventos está propiciando.
Trata-se de funções autônomas orientadas por
meio dos circuitos neuronais, e ocorrem de
forma inconsciente. Encontramos explicações
a esse respeito na biologia elementar, ela nos
fornece mostras claras de que qualquer espécie de animal é fruto das interações complexas
entre os fatores que regem o ambiente e estrutura sua genética.
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nutrição e boa saúde durante a primeira infância estabelecem as bases para o desenvolvimento do cérebro, e como representam alicerExiste uma importância crucial no desenvol- ces importantes para fases posteriores da vida
vimento infantil, particularmente do desenvolvi- (BERTHOZ, 2009).
mento cerebral, percebemos na primeira infânPsicólogos do desenvolvimento têm estudacia como ocorre a influência da aprendizagem,
o comportamento e a saúde ao longo do ciclo do como as crianças se desenvolvem por um
de vida bem como a influência proveniente das longo tempo e como aprendem, observando
experiências e dos ambientes vivenciais, parti- e avaliando o comportamento e as habilidacularmente a participação ativa dos pais e da des em várias idades. No entanto, sobre suas
família de modo geral, todos esses estímulos descobertas a respeito à importância do desão basilares ao desenvolvimento da primeira senvolvimento na primeira infância e seus desdobramentos, o potencial a longo prazo não
infância.
atraiu a atenção do público até pouco tempo.
A fusão do conhecimento em neurociência Nas últimas décadas, a neurociência permitiu
com o conhecimento acerca do desenvolvimen- a explosão do conhecimento sobre o cérebro
to em prol do entendimento pormenorizado, e e as ligações entre o desenvolvimento do cérepor assim dizer, os primeiros anos de vida na bro de crianças menores e as dificuldades que
determinação o futuro da criança, percebemos ele pode apresentar mais tarde com relação à
as ligações entre o modo como o cérebro se aprendizagem, comportamento e saúde (BERdesenvolve e os mecanismos neurológicos e THOZ, 2009).

ESTÍMULOS COGNITIVOS NA
INFÂNCIA

biológicos que influenciam a aprendizagem,
comportamento e saúde ao longo da vida:
A aprendizagem inicia-se desde o começo da vida.
Muito antes de a criança entrar na escola, enquanto
cresce e se desenvolve em todos os domínios (físico,
cognitivo e socioemocional), ela aprende nos contextos
de seus relacionamentos afetivos. Especialmente na primeira infância, a aprendizagem é fortemente influenciada por todo o meio onde a criança se encontra e com o
qual interage. A criança aprende no ambiente de seus
relacionamentos, que por sua vez afetam todos os aspectos de seu desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento integral saudável, com nutrição e cuidados
de saúde adequados, ambiente familiar afetivo, seguro
e estimulante, relações estáveis e incentivadoras, além
da oferta de educação de qualidade, fornecem o alicerce para que cada criança viva bem no presente e alcance seu potencial pleno no futuro (COMITÊ CIENTÍFICO
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, p, 4).

As novas descobertas derivam da pesquisa básica em neurociência, novas tecnologias
que permitem aos neurocientistas obter imagens do cérebro humano e estudar sua atividade em vários estágios de desenvolvimento,
a pesquisa neurobiologia e integração de novos conhecimentos. Antes dessas fascinantes
descobertas sobre o desenvolvimento cerebral
de crianças, pensamos geralmente que a arquitetura do cérebro foi largamente determinada desde o nascimento por características
genéticas que o indivíduo herdou dos pais. Os
cientistas agora estabeleceram que uma grande parte do desenvolvimento do cérebro ocorre entre a concepção e a idade de um ano
(BERTHOZ, 2009).

Estes dados confirmam os preceitos da boa
maternidade que os pais aplicam por séculos.
Mães e pais sempre souberam que o bebê e
os jovens criança precisam de amor e carinho.
Mas o que esse novo conhecimento sobre o
desenvolvimento do cérebro tem de profundamente fascinante, é que ele nos faz entender
como uma boa educação, bons cuidados, boa

Além disso, agora entendemos melhor como
os estímulos experimentados pela criança antes dos três anos afetam as células nervosas
(neurônios) e vias neuronais cérebro. A interação ativa entre a estimulação precoce do cérebro, através dos canais sensoriais, e a estrutura
genética fundamental do cérebro tem um efeito
direto e decisivo sobre o desenvolvimento do
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cérebro, que, por sua vez, tem repercussões
a longo prazo no a criança se tornará. O desenvolvimento humano não se baseia em uma
oposição entre hereditariedade e educação,
mas sim na interação entre esses dois elementos (BERTHOZ, 2009).
Grande parte do desenvolvimento cerebral
ocorre antes do nascimento, ainda no estágio
embrionário (duas semanas após a concepção) é formado o tubo neural que se formará o cérebro e espinha. De algumas células, o
cérebro produz bilhões de neurônios. Agora, a
maioria das células cerebrais de um ser humano é produzida entre o quarto e sétimo mês de
gravidez. Uma vez que os neurônios são formados, eles devem migrar para o local designado e formar conexões. Uma migração maciça
de células ocorre quando o feto tem cerca de
quatro meses e meio de idade. Uma criança é
dotada de bilhões de neurônios que devem formar bilhões e bilhões de ligações para funcionar corretamente. Em resposta aos estímulos
do meio recebido pelos órgãos dos sentidos
(olhos, ouvidos, nariz, língua, pele, articulações
etc.), os neurônios na parte correspondente do
cérebro formam conexões, chamadas sinapses, que permitem ao cérebro reconhecer os
sinais dos órgãos dos sentidos:
Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de
ele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja,
o aprendizado desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar somente
quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com companheiros.
Uma vez internalizados, esses processos tornam-se
parte das aquisições do desenvolvimento da criança
(VYGOTSKY, 98 p.117-118).

Durante os três primeiros anos de vida, há
grande intensidade na produção de sinapses
e neuronal, especialmente durante a gravidez
e no primeiro ano; a produção continua, mas a
uma taxa decrescente, até a idade de 10 anos,
e para algumas funções, continua tudo ao longo da vida. Esse processo é frequentemente
chamado de fiação cerebral (VYGOTSKY, 98
p.117-118).

Enquanto esta relação é feita no início do desenvolvimento, um processo também ocorre.
Bloqueio importante dos neurônios, sinapses
e até mesmo vias neuronais que não estão em
estímulos. Aqueles que não são usados ou que
não são eficazes são eliminados. Esse processo crucial é uma forma de padrão que faz aparecer formando os diagramas embutidos da
massa de células que durará toda a vida, enquanto o excedente é eliminado (VYGOTSKY,
98 p.117-118).

MOVIMENTO LÚDICO,
DESENVOLVIMENTO E DESENHO
INFANTIL
Os ajustes progressivos nos movimentos das
crianças para caminhadas, velocidade e ritmo
podem então preencher uma função de realização gestos utilitários, mas também especializados como escrita ou o desenho. A arte nas
suas mais diversas expressões destaca como
esses movimentos por mais imperceptíveis que
sejam leva em consideração as sonoridades,
as cores ou os gestos (ANTUNHA, 2006).
A criança odeia uma imobilidade imposta,
tais como: sentado à mesa (na casa, na escola). Ela precisa de movimento, ela gosta de
se divertir fisicamente, para agir e viver. No entanto, ela se torna cada vez mais perseverante na medida em que começa a experimentar
as situações em que ela possa protestar – por
exemplo –caso um adulto interrompe-a em sua
atividade sob o pretexto de ir à mesa ou tomar banho.Os movimentos tornam-se cada vez
mais coordenados (imitação, manipulação,agarrar, etc), (ANTUNHA, 2006).
Muitas crianças de quatro anos (bem antes
da idade da leitura) são capazes de reconhecer livros que eles gostam até mesmo as páginas onde seus livros são histórias favoritas. À
primeira vista compreensão parece geral, mas
infelizmente obscura e incorreta, onde tudo
representa um amontoado indiscriminado de
ações. A criança é apresentada com desenhos
compostos por dois ou mais objetos cujas li1013

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

nhas estão emaranhadas e trabalha em torno
deles usando cores diferentes nos diferentes
objetos que eles vêem. Histórias de sucesso
variam com a idade. Podemos também apresentá-los com desenhos de animais compostos (compostos de partes animais diferentes)
e peça-lhes para nomear um esboço (ANTUNHA, 2006).

Para mim a atenção não é apenas um mecanismo
imerso na percepção, como um chefe comandante que
decidir onde e porque olhar; mas é um mecanismo de
antecipação que prepara o agir, um mecanismo que
configura o mundo para nossas ações e nossas intenções, no qual se encontram traços de todos os níveis
do sistema nervoso, dos mais elementares aos mais
complexos. Ela não concerne somente à percepção
consciente de estímulos reais e às pequenas percepções; ela utiliza a imaginação (BERTHOZ, 2009, p. 57).

A Criança está atenta às partes não desenham detalhes, mas simplesmente justapõe
sem necessariamente fazer as ligações artísticas ou estéticas necessárias. Ex: uma casa (a
casa não fica de pé, mas a criança tem representado todas as telhas, persianas, cortinas).
Com o desenvolvimento da neurociência, de
fato, surgiu uma nova abordagem para a psicologia da criança. Nesta perspectiva, a criança
é considerada sujeita a várias necessidades de
acordo com o seu desenvolvimento cerebral:

Esse emaranhado de ações e sensações tem
sua explicação na neurociência, ela quem vem
desvendar o desconhecido relacionado ao momento em que ocorre a aprendizagem. O órgão
fantástico nesse processo do aprender é o cérebro. Os lobos, os sulcos, as reentrâncias carregam suas funções de importância e magnitude,
atuando num trabalho conjunto, cada um interage
com o outro por meio da necessidade de desenvolvimento - assim como fazemos agora redigindo
esse texto, com a finalidade de produzir uma resposta positiva com relação a interação professor e
Desenvolvimento neuronal e comportamento lúdico aluno, aluno e instituição, instituição e sociedade e
mantêm fortes correlações, importantes a serem con- por esse caminho segue (BERTHOZ, 2009).
sideradas, desde a primeira infância. Todo nosso comportamento, desde as mais simples às mais complexas
funções, depende do sistema nervoso, e a palavra sistema é fundamental para a compreensão dos mecanismos pelos quais a sensação, percepção, memória,
movimento e ação, linguagem, pensamento, emoção
resultam da fina, adequada e harmônica integração de
toda a rede neuronal (ANTUNHA, 2006, p. 53).

O APRENDIZADO E OS ESTÍMULOS
CEREBRAIS
Desde as primeiras manifestações humanas,
entre os seres vivos elementares, a evolução
se beneficia das vantagens decorrentes das
competições em busca de alimentos, parceiros sexuais, geografia local, busca por abrigo,
etc., a responsabilidade pela viabilização dessas características diz respeito as possibilidades de se realizar projeções antecipadamente.
Ao aprender o cérebro armazena e multiplica
as possibilidades adaptativas daquele que o
possui, motivo pelo qual existe entre os seres
humanos a tendência a se agrupar e buscar
alternativas para a melhor vida em conjunto:

Tanto a consolidação da capacidade memorativa, quanto dos campos responsáveis pelo comportamento emocional, são mecanismos que
merecem extrema atenção, cada órgão que se conecta e se interliga atuando nesse trabalho onde
a função é se desenvolver em cada estrutura em
conjunto com os próprios neurônios que desempenham um papel fundamental nessa importantíssima seleção cognitiva, o aprender (BERTHOZ,
2009).
As funções da memória que ocorrem dentro do
cérebro dos estudantes são intrínsecas a capacidade de aprender. Entretanto, conhecer o funcionamento do cérebro não quer dizer exatamente
conhecer a forma mais adequada com que as
pessoas aprendem, nem a melhor maneira de
condicionar o aprendizado. Educação e aprendizagem constituem um elo sólido e próximo ao
desenvolvimento cognitivo, pois o cérebro está
propenso aos estímulos que o meio fornece. As
novas sinapses são formadas a partir dos estímulos do ambiente, desse modo podemos entender
que a aprendizagem representa o processo de reação do cérebro aos estímulos advindos do meio
ambiente (BERTHOZ, 2009):
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O desenvolvimento do indivíduo é um processo dinâmico e maleável que ocorre por fatores genéticos, condições do meio no qual está inserida e em função de
seu próprio comportamento e ao modo como interage
com aqueles fatores. Cada criança tem uma bagagem
genética, uma espécie de “código” biológico, que não
é determinante para a maioria das funções, mas que
influencia os modos como ela irá responder às mudanças que acontecem no ambiente em que se encontra.
No repertório das interações incluem-se aquelas que
são desencadeadas por iniciativa da própria criança ao
agir sobre as coisas (meio ambiente físico) e pessoas
(meio ambiente social), assim como suas respostas às
mesmas. A criança tem um papel ativo nesse processo, adquirindo gradualmente habilidades para se tornar
independente e autônoma (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, 2014. p. 6).

As novas sinapses são formadas de acordo com
os estímulos do ambiente por meio dos neurônios.
Desse modo a aprendizagem é o resultado de um
processo onde os estímulos do meio agem de
modo a fomentar as reações cerebrais tornando
as sinapses cada vez mais frequentes e intensas.
A resposta é a construção de circuitos de processamento de informações cada vez maiores, com
capacidades de armazenamento agigantadas.
Neurociência é a ciência que tem por finalidade
investigar o modo como o cérebro aprende e lembrar do que aprendeu, partindo do nível molecular
e celular até áreas dos córtices (BERTHOZ, 2009).
O ensino bem-sucedido que consegue provocar
a alteração no percentual de conexão das sinapses, assim pode afetar a função cerebral. Positivamente, isto depende também do fator natureza do
currículo, de como o professor desenvolve métodos de ensino, das vivências e estímulos da sala
de aula, da sociedade, da família e comunidade. A
somatória desses fatores compõem as características cerebrais dos indivíduos (BERTHOZ, 2009).

mente a identificação de estilos individualizados
de aprendizagem e a busca por uma forma mais
dinâmica de descobrir a melhor maneira introdutória da nova informação no contexto educativo
(CRUZ, 2006).
Pesquisa com foco nas atividades do cérebro
vem averiguando aspectos relacionados à atenção, linguagem, leitura, memória, cálculo, sono
e emoções, paulatinamente estão contribuindo
de maneira magistral para o desenvolvimento da
educação. Estudiosos em educação possuem a
postura otimista com relação às descobertas em
neurociências para que possam contribuir para as
teorias e práticas educativas. Nesse sentido uma
quantidade muito grande de matérias jornalísticas
e midiáticas de modo geral passou a ser produzida sem o devido caráter científico em torno dos
benefícios da contribuição da neurociência, compondo instâncias totalmente especulativas, ou incompreensíveis e por de caráter esotérico (CRUZ,
2006).

Como exemplos se incluem os empreendimentos em prol do desenvolvimento do currículo de
maneira a atender os pontos fortes e fracos no
processo de aprendizagem dos alunos que fazem
uso preferencialmente – se pudessem ter uma
preferência dessa natureza –de um dos hemisférios. Especulações desse tipo são frutos de informações infundadas a respeito das contribuições
da neurociência e o quanto sua oferta pode somar positivamente à educação, trata-se das difusões do senso comum. Propostas que assevera a
neurociência enquanto estudo que possivelmente
não contribuirá para a construção de uma educação significativa em virtude da desarticulação dos
conhecimentos, tratam da questão como se ela
fosse se separando – neurociência e educação
A neurociência utiliza vários métodos de investi- – tornando-se duas áreas, campos distantes antagação dentre os quais podemos destacar eletro- gonizados entre si (CRUZ, 2006).
encefalograma, tempo de reação, neuroimageaA neurociência elimina fronteiras delimitadas,
mento – onde os cientistas puderam observar as
diferenças volumosas na área central do cérebro específicas. Desse modo, ela em conjunto com
–, lesões em estruturas neurais em animais de la- outras áreas do desenvolvimento cerebral em conboratório, a fim de estabelecer relações entre cé- junto com a educação dá novas configurações
rebro e cognição nas áreas de relevância para a quanto às possibilidades de integração, formando
educação. Esse método de abordagem há de per- uma relação que pode ser de extrema importância
mitir o diagnóstico precoce de alguns transtornos as festas do conhecimento (CRUZ, 2006).
de aprendizagem. Isso exigirá dispositivos metodológicos de educação especial, concomitante1015
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunidade educacional está se tornando consciente que “entender o cérebro” pode apontar novos caminhos para a pesquisa e melhorar as políticas e práticas educativas. Isso em contato com os conhecimentos do meio acadêmico, com as contribuições didáticas e com as áreas
do conhecimento estudantil vem dando um novo fôlego ao desenvolvimento educacional.
Este trabalho constitui uma síntese sintética da aprendizagem função cerebral por meio da
neurociência e como essa relação se dá com os estímulos artísticos, e, portanto, submete temas
cruciais à atenção da comunidade educativa e neurocientífica. Ele não propõe soluções simplistas, nem afirma que a neurociência tem a resposta para tudo. Por outro lado, constitui um inventário objetivo do conhecimento atual na encruzilhada da neurociência cognitiva e aprendizagem;
também indica caminhos para explorar e listar as implicações ao processo de ensino.
A neurociência demonstra claramente que o cérebro tem uma grande capacidade adaptação
às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são criadas ou outros são
enfraquecidos ou eliminados conforme necessário. A extensão da modificação depende de tipo
de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a mudanças mais profundas. Ela também depende de quando a aprendizagem acontece.
Podemos associar cultura a arte como instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narrativo e
frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em contraste a isso, nós tratamos
ciência como lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, tanto de nós
mesmos quanto o mundo ao nosso redor. Mas o crescente insight que alguns cientistas tiveram
veio a reconhecer o trabalho de artistas como co-investigadores da realidade, assim levaram
suas abordagens a diferem, artistas e os cientistas, se esforçando para um objetivo comum em
busca pelo reconhecimento das partes constituintes do conhecimento.
Portanto acreditamos ao associarmos neurociência à arte encontramos os elementos que
além de sustentar nossas aspirações, contribuímos para enriquecer os estudos sobre essa ciência que cada dia mais ganha proporções importantes. Lacunas existem e sempre hão de existir
pois o conhecimento não é algo que se esgota, sempre há de surgir uma nova possibilidade,
temos a crença de que a continuidade da pesquisa em questão possa caminhar em torno da
questão alimentar que abordamos aqui, mas para o momento estamos satisfeitos com os resultados obtidos.
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A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O tema sobre a importância da musicalidade na educação infantil surgiu da necessidade de refletir sobre a metodologia de aprendizagem na educação e da influencia no desenvolvimento integral da criança, com isso, o desenvolvimento do trabalho aprofunda o estudo da música em sala de aula, onde professores e alunos estão envolvidos no processo de
construção do conhecimento. Com isso, o objetivo geral buscou investigar a influência da
música no processo de ensino e aprendizagem das crianças da educação infantil, analisando
a sua importância no desenvolvimento da criança. Diante desse contexto, surge o seguinte
questionamento: como a música contribui para a aprendizagem e desenvolvimento da criança
na educação infantil? Para responder a essa questão, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica
buscando recursos teóricos que discutem temas pertinentes às questões ambientais  de forma qualitativa, através de pesquisa de artigos, sites, livros e revistas. Sendo assim, conclui-se
que a musicalização pode contribuir com a aprendizagem favorecendo o desenvolvimento
cognitivo/ linguístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança, além dos benefícios que se pode
obter, desde seu desempenho, motivação e atenção nas tarefas.

Palavras-chave: Música; Professor; Aluno; Ensino;  Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

música é considerada incontestável para a vida das pessoas, visto que acompanha
a história da humanidade há muito tempo, tendo as mais diversas funções em todo o
mundo, em todas as culturas e em várias épocas. A música possui linguagem universal,
ultrapassando todas as barreiras do tempo e espaço.
Atualmente, a música deve ser vista com uma ferramenta importantíssima para a comunicação
e para o desenvolvimento da aprendizagem nas escolas, ela integra o processo de crescimento
da criança de forma lúdica e criativa. Na educação infantil, a música atende vários objetivos na
formação de hábitos e atitudes da criança. Contudo, a criança demonstra interesses aos ritmos
e sons musicais desde bem pequenas, a partir do momento em que entra em contato com o
universo sonoro, no nascimento.
As atividades com músicas proporcionam diversos fatores para o aprimoramento da habilidade motora, do controle dos músculos e movimentação com desenvoltura, dessa forma, quando
a criança desenvolve suas potencialidades através da música, ela aprende e desperta o gosto
pela leitura e pela escrita. Diante disso, quando o professor da educação infantil trabalha com
atividades através da música, contribui como facilitadora do ensino e aprendizagem.
Dessa forma, o tema sobre a importância da musicalidade na educação infantil surgiu da necessidade de refletir sobre a metodologia de aprendizagem na educação infantil e da influencia
no desenvolvimento integral da criança, com isso, o desenvolvimento do trabalho aprofunda o
estudo da música em sala de aula, onde professores e alunos estão envolvidos no processo de
construção do conhecimento.
Sendo assim, o objetivo geral buscou investigar a influência da música no processo de ensino
e aprendizagem das crianças da educação infantil, analisando a sua importância no desenvolvimento da criança.
Acredita-se que a musicalização pode contribuir com a aprendizagem favorecendo o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança, além dos benefícios que se
pode obter, desde seu desempenho, motivação e atenção nas tarefas. A lei 11.769 sancionada
em 18 de agosto de 2008 que determina a partir de 2012 a obrigatoriedade do ensino de música em todas as escolas do país. De acordo com o Conselho Nacional de Educação (CNE), “a
Lei não tem como objetivo em formar músicos, mas desenvolver a criatividade, a sensibilidade e
a integração dos alunos”, diz a professora Clélia Craveiro, conselheira da Câmara de Educação
Básica do CNE (Conselho Nacional de Educação). Segundo esta lei, fica claro e expresso que a
música é um bem precioso e que se usada em sala de aula pode beneficiar os alunos.
O professor, como profissional reflexivo, precisa avaliar o próprio processo de ensino e aprendizagem em curso, tomando decisões que permitam realizar os objetivos propostos, dentro dos
limites e possibilidades da situação educativa concreta. E essas decisões dizem respeito ao
modo de ensinar, ao método, à metodologia: “Articulando meios e fins em uma organização ao
mesmo tempo espacial e temporal, os métodos pedagógicos constituem um quadro para pensar
e realizar a prática educativa” (BRU, 2008, p.7).
Para tanto, será realizada uma pesquisa a partir de uma metodologia bibliográfica, traçada a
partir uma pesquisa aplicada, fundamentada na reflexão da leitura de livros, artigos e revistas,
tendo por base também a pesquisa de grandes autores referente a este tema de forma qualitativa retiradas das bases de dados, Google Acadêmico e Scielo.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, para que a aprendizagem de música faça sentido na formação cultural e cidadã
dos alunos desde as séries iniciais, é necessário que todos tenham a oportunidade de participar ativamente como ouvintes, intérpretes,
compositores e improvisadores de sequências
rítmicas, dentro e fora da sala de aula (BRASIL,
1997).
Antes do aprendizado convencional a experiência com música torna-se muito importante,
sendo estruturado como um método constante
de construção da aprendizagem.Brito (2003)
considera a música como um movimento paralelo aos métodos criativos. A autora procura associar os professores formados na área
para perceberem sua relevância na formação
integral da criança na educação infantil. A autora também define o som e o silêncio como
oposições que complementam a qualidade do
aluno.
Em conformidade com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI
(BRASIL, 1998, p.67), para incluir a música na
Educação Infantil, a postura do professor é um
processo relevante, apesar de muitos não possuírem uma formação específica em música,
caso o professor busque tais conhecimentos
e alternativas, precisa de uma postura criativa
para um ambiente agradável, além de compreender que a música é muito importante para
a formação infantil, assim como a linguagem
musical.
Nesse ínterim, o RCNEI (BRASIL, 1998, p.48)
assegura que o contato intuitivo e espontâneo
com a música desde bem pequena é um imprescindível começo para a iniciação musical.
Ao ouvir músicas, aprender, brincar com a música, criar instrumentos musicais como brinquedos, usar a música nas brincadeiras, desenvolve o gosto pelo contexto musical. Não é
exagero dizer que a música atende as necessidades afetivas, estética e cognitiva da criança. Os RCNEI (BRASIL, 1998) também enfatiza
que a musicalização integra experiências que

envolvem o viver, a perceptividade e a reflexão
da criança.
Para tanto, na Educação Infantil, é observada a valorização das atitudes excludentes da
criação da criança. A música constrói sua base
nas vivências e reflexões orientadas pela linguagem. As crianças precisam tocar nos instrumentos, utilizando metodologias que envolvem
músicas valorizadas num processo construtivo.
É necessário que na escola se contemple o trabalho vocal, a interpretação e a criação a partir
de canções, com brincadeiras cantadas e com
estímulo de ritmos, jogos que incluem sons,
movimentos e danças, jogos de improvisação,
histórias, além da construção de instrumentos
e objetos que emitem sons.
Conforme consta no Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI
(BRASIL, 1998, p.45), a música é parte da
educação desde muitos anos, na antiga Grécia, era base fundamentalmente relevante para
a formação dos cidadãos, juntamente com a
Matemática e a Filosofia. Assim, hoje, ela integra os aspectos afetivos, sensíveis, estéticos
e cognitivos da criança, também promove a
comunicação social, visto que possui caráter
significativo para linguagem humana. A música integra a expressão humana, e isso justifica
a necessidade no contexto escolar, principalmente na educação infantil.

A MÚSICA COMO CONTRIBUIÇÃO
INTEGRAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A Educação Musical é responsável por uma
contribuição importante e significativa com o
processo integral do desenvolvimento humano.
A música influencia positivamente o homem,
externamente (no que se refere ao âmbito social e cultural) e, internamente (na medida em
que se relaciona com as suas estruturas psicofísicas). Ela também pode favorecer o desenvolvimento emocional, a conscientização de si
mesmo, o despertar das emoções e favorecer
a integração social e emocional. É sabido que
a experiência musical tem a propriedade de
estimular nossa percepção e imaginação com
tal profundidade que, em situações clínicas
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nas quais a comunicação verbal muitas vezes dimento, sua forma de expressão é respeitada,
falha, a musical consegue sucesso (GONÇAL- sua ação é valorizada, e através do sentimenVES, 2006).
to de realização ela desenvolve a autoestima
(GONÇALVES, 2006):
A importância de estimular a interação social
por meio de diversas atividades que envolvam
Crianças mentalmente deficientes e autistas
músicas é um bom relacionamento social que geralmente reagem à música, quando tudo o
possibilita o educando a se envolver com ou- mais falhou. A música é um veículo expressivo
tras pessoas, se afastando de um possível iso- para o alívio da tensão emocional, superando
lamento. A coordenação psicomotora pode ser dificuldades de fala e de linguagem. A terapia
estimulado por meio de atividades que envol- musical foi usada para melhorar a coordenavam movimento associado a diversidade mu- ção motora nos casos de paralisia cerebral e
sical. Desenvolvimento da linguagem e capa- distrofia muscular. Também é usada para encidade auditiva, intelectual e desenvolvimento sinar controle de respiração e da dicção nos
da memória podem ser estimulados por meio casos em que existe distúrbio da fala (SADIE
de atividades musicais tais como trava-línguas, apud BRÉSCIA, 2003, p. 50).
cantigas de roda, parlendas e pequenas canções. È possível promover o desenvolvimento
Para Bréscia (2003) a musicalização é um
físico, intelectual e afetivo da criança com ne- processo de construção do conhecimento, que
cessidades especiais, através de um programa tem como objetivo despertar e desenvolver o
de educação bem planejado e estruturado:
gosto musical, favorecendo o desenvolvimento
da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do
As crianças quando passam por uma expe- prazer de ouvir música, da imaginação, memóriência mais diversificada na infância, incluin- ria, concentração, atenção, autodisciplina, do
do sua expressão por modalidades artísticas respeito ao próximo, da socialização e afetivi- música, dança, expressão cênica, linguagens dade, também contribuindo para uma efetiva
visuais – certamente terão uma possibilidade consciência corporal e de movimentação.
de formação integral e integradora, pois estas
linguagens são formas de expressão e desenPara tanto, no que concerne a música e muvolvimento do homem individualmente e no sicalização, há uma importância significativa
seu grupo social (GONÇALVES, 2006).
para a inclusão, não somente dos alunos com
necessidades educativas especiais, mas para
Contudo, é de suma importância realizar es- todo tipo de necessidade de inclusão, visto que
tímulos com as crianças para que as mesmas é na escola inclusiva que as crianças adquirem
aprendam a fazer suas próprias descobertas, a vivência com a música e têm a oportunidade
sendo de responsabilidade do educador, o en- de canalizá-la de várias maneiras, criando um
riquecimento do repertório musical das crian- imenso grau de motivação para a aquisição de
ças através de meios a serem explorados, novos conhecimentos e, principalmente, de coobservando e planejando atividades que envol- nhecimentos musicais (BRÉSCIA, 2003).
vam músicas de povos diferentes, de distintas
formas, épocas e compositores (GONÇALVES,
A MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO
2006).
COGNITIVO, AFETIVO E MOTOR
As atividades de musicalização servem como
estímulo a realização e o controle de movimentos específicos, contribuem na organização do
pensamento, e as atividades em grupo favorecem a cooperação e a comunicação. Além
disso, a criança fica envolvida numa atividade
cujo objetivo é ela mesma, onde o importante é
o fazer, participar, não existe cobrança de ren-

A criança em contato com a música vai explorando novos caminhos improvisam e criam
espontaneamente, orientadas por alguns critérios pré-definidos. Muitas vezes, as crianças
trocam e inventam nova letra para a uma canção, achando esse processo divertido e engraçado. Criam gestos enquanto cantam, imitam
os gestos dos colegas ou fingem estar tocando
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um instrumento musical. Em meio a essa coletividade e pensando na integração do som
com o corpo, se faz necessário dar liberdade
para as crianças expressarem suas vontades,
como salienta Brito (2003).
É certo que música é gesto, movimento,
ação. No entanto, é preciso dar às crianças a
possibilidade de desenvolver sua expressão,
permitindo que criem gestos, que observem e
imitem os colegas e que, principalmente, concentrem-se na interpretação da canção, sem a
obrigação de fazer gestos comandados durante o tempo todo [...] (BRITO, 2003, p, 93).
De acordo com a autora, valorizar a improvisação das crianças nessa faixa etária é uma
das formas de construir e organizar o mundo
que a cerca. A criança está em constante interação com o meio, portanto, ao educador cabe
o fazer-criativo, dessa forma, para que possa
desenvolver-se de forma mais completa, constrói e organiza o mundo que a cerca, atribuindo
significados para os novos conhecimentos e
aprendendo com as experiências vividas. Rosa
(1990), também, enfatiza que em espaço escolar: 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).

atuais apontam que a janela de oportunidade musical, ou a inteligência musical, abre-se
aos 3 anos e começa a se fechar aos 10 anos
(GUILHERME, 2006, p. 158).
Assim sendo, essa faixa etária torna-se o
momento ideal para que ocorram os primeiros
estudos musicais por meio do processo de
musicalização com as crianças. A educação
musical além de auxiliar no desenvolvimento de diversas habilidades, poderá auxiliar na
aprendizagem dos alunos, lembrando sempre
que qualquer atividade deve ser pré-planejada.
Ao utilizar a música na sala de aula, é importante que o professor conheça o repertório a
ser apresentado, comparando assim, com as
atividades que serão realizadas. Isso possibilita que os alunos construam relações significativas com a aprendizagem. Trabalhar com música não é simplesmente ligar o som e dizer que
a escola oferece a disciplina de arte musical,
é preciso ter consciência dos objetivos que se
deseja alcançar através da música. Na ótica de
Fonterrada (2008):
[...] Este é um momento propício para levantar o que está por trás das atitudes tomadas
em relação ao ensino de música, tanto nas escolas especializadas quando nas de educação
geral, para que se tenha clareza a respeito do
valor que lhe é atribuído e do papel que representa na sociedade contemporânea [...] (FONTERRADA, 2008, p. 10).

Musicalização é o processo de construção
musical, é a exploração do universo sonoro,
A criança, a partir de seu próprio corpo, pode como acrescenta Chiarelli (2005):
produzir sonoridade, pois o corpo é um instrumento musical, sendo assim, a criança desen[...] Nos dias atuais as possibilidades de
volve o gosto musical, favorecendo o desenvol- desenvolvimento auditivo se tornam cada vez
vimento de suas habilidades de concentração, mais reduzidas, as principais causas são o preatenção, respeito ao próximo, a afetividade, domínio dos estímulos visuais sobre os auditialém de, devolver a acuidade auditiva, onde vos e o excesso de ruídos com que estamos
ela estabelece relação com meio em que vive. habituados a conviver. Por isso, é fundamental
Podemos verificar que todas essas caracterís- fazer uso de atividades de musicalização que
ticas que a linguagem musical pode proporcio- explorem o universo sonoro, levando as criannar através da aula de música justificam a sua ças a ouvir com atenção, analisando, compapresença na educação infantil. Para Guilherme rando os sons e buscando identificar as dife(2006) isso deve-se ao fato de que: A música rentes fontes sonoras. Isso irá desenvolver sua
é um dos estímulos mais potentes para ativar capacidade auditiva, exercitar a atenção, conos circuitos do cérebro na infância. Os estudos centração e a capacidade de análise e seleção
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de sons (CHIARELLI, 2005. p. 5).
Como a música está vinculada às emoções,
é através dela que os homens também se comunicam, sendo que esta se constitui em uma
forma de linguagem. O ser humano que inclui a
música em sua vida, de alguma maneira, tem a
colaboração da mesma para desenvolver seus
sentidos, suas emoções e, consequentemente,
a harmonia de viver. A convivência com os diferentes sons e ruídos é de suma importância,
pois através dos mesmos se faz grandes descobertas.
Para Romanelli (2009), a música: [...] é uma
linguagem comum a todos os seres humanos
e assume diversos papéis na sociedade, como
função de prazer estético, expressão musical,
diversão, socialização e comunicação. Na escola, [...] a música é linguagem da arte, [...]
é uma possibilidade de estratégia de ensino,
ou seja, uma ferramenta para auxiliar a aprendizagem de outras disciplinas. (ROMANELLI,
2009).
A música como auxílio para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e convívio social é
incontestável. Quando bem trabalhada é capaz
de facilitar o processo de ensino aprendizagem, pois ela chama à atenção das crianças,
promovendo um ambiente agradável e satisfatório a aprendizagem do educando. Por isso,
ela se transforma num excelente e dinâmico
recurso didático.

A MUSICALIDADE NAS
BRINCADEIRAS INFANTIS

Murphy (2011), por sua vez, acredita que ainda no ventre de sua mãe compartilha experiências diversas que ficam armazenadas em sua
memória. Desta forma os educadores devem
ter essa visão da importância da música desde
os anos iniciais, e acrescentá-las em sua prática, pois esta faz parte do meio social de onde
a criança vive. As crianças também reagem assim, e acabam descobrindo um novo universo
sonoro, começam a criar a sua música.
Musicalização é um processo de construção
do conhecimento musical que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical da
criança, contribuindo para sua capacidade de
criação e expressão artística. Na musicalização
o lúdico caminha lado a lado com a música,
oferecendo ao educando a possibilidade de
desenvolver e aperfeiçoar a percepção auditiva, a organização, a imaginação, a coordenação motora, a memorização, a socialização e a
expressividade. Segundo Brito (1998):
O termo musicalização infantil adquire uma
conotação específica, caracterizando o processo de educação musical por meio de um conjunto de atividades lúdicas, em que as noções
básicas de ritmo, melodia, compasso, métrica,
som, tonalidade, leitura e escrita musicais são
apresentadas à criança por meio de canções,
jogos, pequenas danças, exercícios de movimento, relaxamento e prática em pequenos
conjuntos instrumentais (BRITO, 1998, p.45).
De acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998), na
Educação Infantil a música tem servido de suporte para atender a vários propósitos, como a
formação de hábitos, atitudes e comportamentos, a realização de festas comemorativas, a
memorização de conteúdos relativos a números, letras do alfabeto e cores, entre outros. As
canções utilizadas são acompanhadas, ordinariamente, por gestos, que são imitados pelas
crianças de forma mecânica e sem sentido.

Na concepção de Brougère (1998, p. 54) “a
brincadeira está limitada a recreação, inserida
apenas no espaço do recreio, em nossas escolas, representadas pelo espaço do tempo
de aula e o jogo”. Dessa forma fica claro que
instituição escolar não abre espaço para as
brincadeiras livres, estão ligadas a um currículo e não consideram que as crianças também
aprendem com as brincadeiras livres. Com
isso, desconsideram que nos momentos livres
Segundo Daniel Gohn (2003, p. 41), “Os proas crianças podem desenvolver sua autonomia cessos de musicalização nas crianças têm o
e sua identidade.
objetivo de, através de jogos e brincadeiras,
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desenvolver a sensibilidade e criar as primeiras noções de ritmo”. Cada atividade, em suas
diferentes especificidades, favorece o processo de aprendizagem da criança à medida que
oferece a ela a oportunidade de externar suas
emoções e construir significados para cada
nova vivência adquirida. A mais comum de todas as práticas musicais na Educação Infantil
são as cantigas de roda. De acordo com Maffioletti (1994):

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Sabe-se pelos educadores que se o estímulo à crianças e bebês forem adequados, ambos desenvolvem as emoções e a inteligência,
construindo assim valores e conhecimentos. O
papel do professor da educação infantil deve
ser submetido a um profundo processo de reflexão e estudos e as exigências relacionadas
à sua formação devem ser repensadas à partir
Cantigas de roda são canções utilizadas do momento em que se é constatado que as
em brincadeiras de roda cantada, realizadas experiências da primeira infância são essencomo forma de recreação por adultos e crian- ciais para o desenvolvimento do ser humano.
ças. Sua formação clássica consiste em formar
uma roda de mãos dadas, com o rosto voltado
Em 1996, foi estabelecido pela LDB que a
para o centro, movimentando-se para a direita primeira etapa da educação infantil é a educaou para a esquerda, em andamento eleito pelo ção básica, tendo o desenvolvimento integral
grupo (MAFFIOLETTI, 1994, p. 15).
da criança até 6 anos de idade como objetiAs músicas próprias da cultura da criança
estão presentes nas rodas cantadas, nas parlendas, nos brincos, nos jogos de mãos, nos
acalantos etc. Ao ter contato com o folclore a
criança, além de conhecer músicas próprias
da cultura infantil, pode apropriar-se da cultura
de outros povos que muito contribuíram para a
formação do povo brasileiro, exercendo influência na língua, na religião, nos costumes, nas
danças, nas músicas e nas comidas do nosso
país.
Com tantas possibilidades de utilização da
música no cotidiano escolar, as atividades
que hoje são desenvolvidas devem atender a
propósitos mais específicos no que se refere
à musicalização infantil. A escola deve incentivar a criança a produzir musicalmente, permitindo que experimente, componha, intérprete, manipule e crie a partir do material sonoro
disponível, proporcionando um senso crítico
que resulte no fazer musical. Mediante a música a criança tem elementos para descobrir e
reencontrar seu corpo físico, reconhecendo-se
como ser que pode perceber ouvir, movimentar
e interagir, adquirindo habilidades e comportamentos criativos e críticos que irão contribuir
para o seu desenvolvimento integral.

vo. Em relação a formação dos professores, a
LDB, no artigo 62, determina que é necessário
possuir nível superior em institutos superiores
de educação ou universidades para atuar na
educação básica, como requisito de formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil, além das séries iniciais do ensino fundamental e médio. É previsto ainda que
só serão admitidos professores habilitados em
nível superior ou formados em serviço em um
prazo de dez anos.
É garantido pelo Programa Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Infantil
através do Plano Nacional de Educação que os
dirigentes de instituições deste nível de ensino
possuam formação em nível médio, no prazo
de cinco anos e em nível superior no prazo de
dez anos. É afirmado pelo Conselho Nacional
de Educação que devem ser adaptados com
urgência os cursos de formação de professores para a Educação Infantil nos níveis superior e médio às exigências de qualificação dos
educadores para as crianças de 0 a 6 anos,
levando em conta as transformações sociais e
familiares, como sendo as características mais
acentuadas da sociedade da informação e comunicação e suas consequências relacionadas
as crianças, sendo essas de baixa renda ou
não (BRASIL, 1998).
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Sendo assim, percebe-se que o desafio recai
tanto sobre os formadores, quanto aos profissionais da educação infantil, os quais necessitam
continuamente se atualizarem no que estão relacionadas as práticas e as tendências da sociedade moderna. O Conselho Nacional de Educação faz questão de alertar no que diz respeito a
formação dos profissionais da educação infantil
quando enfatiza medidas imediatas e práticas entre os centros de ensino superior e as universidades como exigência.

Mesmo observando que a formação do profissional da Educação Infantil esteja na mira de
discussões no Brasil, pode-se constatar que ainda há muito por se fazer apesar das mudanças
políticas e sociais que ocorrem nesse campo.
Ainda que a LDB contempla pontos através da
formação de professores da educação infantil,
não é esclarecido sobre qual deve ser o perfil
de tal profissional pela mesma. É afirmado por
Monteiro e Marques (2004), em paralelo a tal situação, a existência de um descomprometimento
das universidades por colocar no mercado de
De acordo com Schmitz e Maciel (2003), o trabalho profissional que tenham especificidades
educador de crianças, mais do que ensinar, deve de trabalho com crianças pequenas em sua forprovidenciar um ambiente de relacionamentos mação.
que as crianças possam praticar e vivenciar os
diversos aspectos e peculiaridades de sua perA crítica recai sobre dois pontos para as ausonalidade em formação. Para tanto, o professor toras, há a má formação dos profissionais que
deve realizar um trabalho criativo para conseguir já atuam na área, visto que por diversas vezes
despertar a motivação na criança, com o objetivo os mesmos não possuem subsídios teóricos que
de trazer novas possibilidades de aprendizagem, lhes fornecem um movimento reflexivo, principalassim como facilitar, quando necessário, as ativi- mente no que está relacionado a atuação junto
dades para os alunos. Segundo Paschoal e Zam- a criança, bem como a observação de seu deberlan (2005) é muito importante que o professor senvolvimento. Entretanto, é discutida a existênorganize um espaço que possibilite a participa- cia de uma formação acadêmica que passa por
ção de todas as crianças em atividades relacio- crítica em relação a centrar-se em teorias e não
nadas com brinquedos e instrumentos musicais ao vínculo da prática nesse processo, além de
próprios. Vale ainda salientar a importância da in- uma formação deficitária, visto que há a saída da
vestigação do universo musical do qual a criança universidade sem o conhecimento prévio do dia
se encaixa, encorajando assim, o surgimento de a dia das creches, com alunos idealizados, famínovas formas de expressão por conta da música. lias pensadas dentro de padrões muitas vezes de
classe média alta, que acabam não coincidiam
Sendo assim, não é residido na aprendizagem com a diversidade de situações e sujeitos de trade várias disciplinas formais o que é constituído balho. (MONTEIRO E MARQUES, 2004, p. 208).
como sendo de fundamental importância na formação dos profissionais da educação infantil. É
A partir das análises das questões abordadas
preciso que o profissional saiba compreender, acima, nota-se uma urgente necessidade de respromover e respeitar os valores, a mente, as ati- significação das concepções no que diz respeito
vidades e os hábitos das crianças. Surge então à Educação Infantil, principalmente no que está rea necessidade de reconhecer a integridade das lacionado a formação dos profissionais a ela descrianças, que aprendam a ser e conviver consigo tinados. Portanto, nos é possibilitado reconhecer
mesmas, o meio ambiente e com as demais, de que a formação dos profissionais da educação
maneira gradual e articulada. As Propostas Pe- infantil necessita abranger diferentes aspectos redagógicas das Instituições de Educação Infantil lacionados ao desenvolvimento humano, cultura
devem ser baseadas na busca pela ligação entre e sociedade. Ainda que o profissional não se toras diferentes áreas de aspectos da vida cidadã e ne um especialista nos vários aspectos atrelados
do conhecimento, tais como conteúdos básicos a sua formação, deverá estar atento e de acordo
para a construção de valores e conhecimentos com as diferentes dimensões no que diz respeito
(BRASIL, 1998).
à criança e sua formação, além da inclusão do
papel da música nesse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se constatar neste artigo que a utilização da música no contexto escolar pode transformar a aprendizagem das crianças, a música colabora com a promoção da afetividade, além de
propiciar maior segurança, também desenvolve a capacidade de ideias e melhorar suas expressões.
Constatou-se, também, que a musicalização pode contribuir com a aprendizagem favorecendo
o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança, além dos benefícios que se pode obter, desde seu desempenho, motivação e atenção nas tarefas. Sendo assim, os aprendizados no que diz respeito à musicalização deverão ter seu desenvolvimento em
instituições de educação infantil como conceitos relacionados a construção, organizados em um
processo integrado e contínuo de modo que seja desenvolvido pelas crianças, além da capacidade de explorar e identificar os elementos que formam a música, no intuito de se expressarem,
ampliarem e interagirem os conhecimentos adquiridos sobre o mundo.
Os resultados apresentados poderão ser utilizados como norteadores de ações que venham
contribuir para a conscientização da necessidade de mudanças na formação de professores
para elevar a música na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, no sentido de que esta é
uma realidade a ser construída por meio de políticas públicas de educação e práticas pedagógicas eficazes, preocupadas sempre com a sociedade.Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento do trabalho aprofunda o estudo da música em sala de aula, onde professores e alunos estão
envolvidos no processo de construção do conhecimento, além disso, ficou claro que a música
pode ampliar a capacidade de expressão e reflexão da criança.
Por fim, espera-se que outros trabalhos possam ampliar a análise apresentada na presente
pesquisa, que esta não é definitiva, no entanto buscou provocar uma breve reflexão sobre o tema
apresentado e motivar novos pesquisadores a continuar o debate no que se refere a importância
da música para a educação infantil e para o ensino fundamental.
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A CONSTRUÇÃO DA BRINCADEIRA, O
MUNDO DA IMAGINAÇÃO E OS JOGOS

RESUMO: Este artigo busca refletir sobre a contribuição da Ludopedagogia na Educação Infantil. O processo de construção da brincadeira e da imaginação traz para a criança aprendizados significativos, ajudando em seu desenvolvimento. Quando a criança entra no mundo
do faz-de-conta acaba separando os campos de percepção e da motivação. A brincadeira e
a imaginação caminham lado a lado, se tornando cada vez mais importantes para o processo
educacional. O lúdico é um poderoso instrumento de socialização, pois se constitui como
fenômeno cultural e social, oportunizando a troca de experiências entre os envolvidos no
processo de aprendizagem. E, tem base de estudo livros com autorias a respeito do tema,
vivências de professores e atividades desenvolvidas durante as docências.

Palavras-chave: Imaginação; Jogos; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

B

aseado no pensamento de que brincadeira é algo extremamente importante na Educação Infantil, Gilles Brougère afirma:
“A brincadeira pode ser vista como uma forma de interpretação que a criança fez sobre o brinquedo, ele não condiciona as ações da criança, mas oferece um suporte que poderá
ganhar inúmeros significados a partir do imaginário e de acordo com o decorrer da brincadeira”
De acordo com Queiroz (2006) o tema da brincadeira vem sendo pesquisado desde o século
XVIII, o brincar faz parte da infância da maioria das sociedades contemporâneas, estando presente até mesmo nos casos onde há o trabalho infantil e a baixa renda.
É por intermédio desta que a criança aprimora o conhecimento de si e da realidade, desenvolve o lúdico potencializando a criatividade. Em muitas sociedades o brincar é visto como essencial para o desenvolvimento infantil, o lúdico acompanha a história da educação infantil trazendo
consigo criatividade, inovação e iniciativa.
Com o passar dos tempos o brincar foi conquistando maior espaço tanto no âmbito familiar
quanto no escolar. Por intermédio da família, ela deve ser vista não apenas como um momento
de entretenimento e lazer de seus filhos, mas também como uma oportunidade de desenvolver
nas crianças hábitos e atitudes que os façam amadurecer se tornando responsáveis, como guardar seus brinquedos quando termina de brincar, ter a responsabilidade de cuidar para que não
quebre, entre outros.
Conforme se desenvolve a criança vai estruturando o seu brincar, sendo que, conforme afirma
Queiroz (2006) nos seis primeiros anos essa estruturação é mais intensa que em qualquer outro período. Por intermédio do brincar a criança estimula o desenvolvimento de sua autonomia,
criatividade e responsabilidade quanto a suas ações.
O brinquedo começa a ter uma função lúdica quando propicia a diversão e a função educativa,
quando ele tem em seus objetivos ensinar algo que agregue conhecimento e novas experiências
para a assimilação do mundo.
De acordo com Macedo, Petty e Passos (2005): “O brincar é agradável por si mesmo, aqui e
agora. Na perspectiva da criança, brinca-se pelo prazer de brincar, e não porque suas consequências sejam eventualmente positivas ou preparadoras de alguma outra coisa”.
Portanto, os jogos são vistos como atividades estimulantes da criatividade que podem ser utilizadas de forma pedagógica para estimular o desenvolvimento do raciocínio e da aprendizagem
quando bem pensadas e realizadas, nesses casos a criança deve assumir um papel interativo,
não sendo nem ativo e nem passivo.
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A CONSTRUÇÃO DA BRINCADEIRA, O
MUNDO DA IMAGINAÇÃO E OS JOGOS

A pessoa não se restringe ao currículo e aos
limites estreitos a sua experiência, mas pode
aventurar-se para além deles, assimilando, com
a ajuda da imaginação, a experiência histórico
social alheias.

A infância é uma fase disposta ao lúdico,
onde as funções cerebrais estão em constanAssim configurada, a imaginação é uma conte desenvolvimento. Nessa fase a imaginação
deixa a mente nos levar para situações que no dição totalmente necessária para quase toda
mundo real seria impossível que se concreti- atividade mental humana. (SMOLKA, 2010,
p.25). Segundo o Referencial Curricular Naciozasse. Segundo Beyer (1996):
nal da Educação Infantil (1998):

O ato de pensar compreende várias etapas
no processo. Estas vão desde a percepção,
que passa pela organização mental do indivíduo, elaborando as ideias de forma a possibilitar uma expressão do material captado e elaborado. Segundo uma perspectiva piagetiana,
a organização mental dos fenômenos externos
e internos relaciona-se à constante busca de
equilíbrio entre os processos de assimilação e
acomodação. Cada indivíduo, porém, imprime
características peculiares em sua cognição,
conforme interesses ou necessidades de sua
vida cotidiana (BEYER, 1996, p.9).

A prática da imaginação é inerente a todas
as pessoas, porém, na infância ela está presente em praticamente todas as atividades. A imaginação adquire uma função muito importância
no comportamento e no desenvolvimento humano (BEYER, 1996, p.9).

O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que são diferenciadas
pelo uso do material ou dos recursos predominantemente implicados. Essas categorias incluem: o movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da mobilidade
física das crianças; a relação com os objetos e
suas propriedades físicas assim como a combinação e associação entre eles; a linguagem
oral e gestual que oferecem vários níveis de
organização a serem utilizados para brincar; os
conteúdos sociais, como papéis, situações, valores e atitudes que se referem à forma como
o universo social se constrói; e, finalmente, os
limites definidos pelas regras, constituindo-se
em um recurso fundamental para brincar. Estas
categorias de experiências podem ser agrupadas em três modalidades básicas, quais sejam,
brincar de faz-de-conta ou com papéis, considerada como atividade fundamental da qual se
originam todas as outras; brincar com materiais de construção e brincar com regras (RCNEI, 1998, p. 28).

Ela transforma-se em meio de ampliação da
experiência de um indivíduo, porque, tendo
como base a narração ou a descrição de outrem, ele pode imaginar o que não viu, o que
não vivenciou completamente em sua experiência pessoal.
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Percebemos então que brincando a criança
na sua imaginação desempenha papéis que
não pertencem a sua idade, mas que serão
úteis para seu desenvolvimento e vida adulta.
Não há como ignorar as inúmeras possibilidades que os jogos e as brincadeiras propiciam
ao educador, a utilização de tais recursos potencializa cada vez mais a vivência no espaço
escolar destinado a educação infantil.

Por meio da imaginação o ser humano combina ideias e cria formas de relacionar-se com
o mundo. De acordo com Vygotsky (1996):

Sendo assim, o papel mais crucial do professor de educação infantil é ajudar as crianças
a desenvolver as habilidades de que necessitam para se tornarem aprendizes para a vida,
pois o sucesso de uma criança na escola não
é previsto por seu conhecimento de fatos específicos ou por sua capacidade precoce de ler,
e sim por habilidades que aprendeu a dominar, como ser capaz de esperar, de ouvir e de
seguir instruções; de comunicar sentimentos e
idéias; de pensar de forma crítica; de ser ágil;
e muitas outras (SCHILLER; ROSSANO, 2008,
p.13).

Quando vemos uma criança brincando de
faz-de-conta, sentimo-nos atraídos pelas representações que ela desenvolve. A primeira
impressão que nos causa é que as cenas se
desenrolam de maneira a não deixar dúvida do
significado que os objetos assumem dentro de
um contexto. Assim, os papéis são desempenhados com clareza: a menina torna-se mãe,
tia, irmã, professora; o menino torna-se pai, índio, policial, ladrão, sem script e sem diretor.
Sentimo-nos como diante de um miniteatro, em
que papéis e objetos são improvisados (VIEIRA apud KISHIMOTO, 2007, p. 57).

A importância do trabalho criador (imaginativo) se verifica no desenvolvimento da criatividade infantil, na evolução e no amadurecimento da criança, pois no plano imaginário podem
ser observados os desenvolvimentos cognitivos, pelo raciocínio estimulado, assim como a
Ao trazer o lúdico para a sala de aula o pro- memória além de uma amplitude nas noções
fessor coloca o educando em contato com o de valores morais (VYGOTSKY, 1996, p. 18).
universo imaginário o que por sua vez conduz
a criança a desenvolver a expansão de sua
aprendizagem por meio de um ambiente criatiPara o autor (1996), a imaginação faz com
vo e dinâmico que valoriza a manifestação de- que a criança reúna os símbolos, as concepmonstrada pela criança enquanto brinca, colo- ções e as ideia existentes em si mesmas ou na
cando-a como foco principal em seu processo formação social para desenvolver suas atividade desenvolvimento educativo.
des durante a brincadeira:

A criança consegue diferenciar os papéis na
sociedade e aproveitar o momento da brincadeira de maneira que possa experimentar essa
relação e as vivências imaginativas da infância
têm um papel crucial no seu desenvolvimento estético, afetivo e cognitivo. De acordo com
Piaget (1969):
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Quase todos os esquemas sensório-motores
dão lugar a um exercício lúdico. Esses exercícios motores consistem na repetição de gestos
e movimentos simples, com um valor exploratório: nos primeiros meses de vida, o bebê estica e encolhe os braços e as pernas, agita as
mãos e os dedos, toca os objetos e o sacode,
produzindo ruído e sons (PIAGET 1969, apud
LEONOR RIZZI e REGINA CÉLIA HAYDT, p.12).

também não está ligado à infância e é utilizado
num sentido metafórico. [...] Quanto à palavra
crepundia, frequentemente traduzida por ‘brinquedos infantis’ parece só ter adquirido sentido
depois do século IV, e encontrá-los frequentemente na pluma dos humanistas renascentista
[...] (MANSON, 2002, p. 30).

Para o autor essas atividades são atos lúdiAs brincadeiras dependem dos momentos
cos, pois a criança sente prazer ao realizá-las. históricos das sociedades, mas sempre propiciam às crianças construções simbólicas do
mundo. Na sociedade primitiva, as crianças
Segundo Vygotsky (1984, p. 122): “a criança aprendiam por meio da imitação nas atividase comporta além do comportamento habitual des cotidianas, sendo a educação muito imporde sua idade, além de seu comportamento di- tante, porque transmitiam a experiência adquiário; no brinquedo, é como se ela fosse maior rida por gerações anteriores e a aprendizagem
do que ela é na realidade.” E. de acordo com acontecia a partir do contato com a prática.
Kishimoto (1999) a criança:

Varia conforme a idade: para o pré-escolar
de 3 anos, está carregado de animismo; de 5
a 6 anos, integra predominantemente elementos da realidade”. Embora todas as crianças
passem pelos mesmos estágios, a época e a
forma como o desenvolvimento se processam
pode variar bastante (KISHIMOTO, 1999, p.
19).

Brincando a criança se relaciona e aprende
continuamente por meio das experiências que
é capaz de conseguir. A história do Lúdico vem
desde as primeiras décadas da evolução do
ser humano e as brincadeiras passadas historicamente. De acordo com Manson (2002):

Em grego, todos os vocábulos referentes às
atividades lúdicas estão ligados à palavra criança (païs). O verbo païzeim, que se traduz por
‘brincar’, significa literalmente ‘fazer de criança’. [...] Só mais tarde paignia passa a designar
indiscutivelmente os brinquedos das crianças,
mas são raras as ocorrências. [...] Em latim a
palavra ludibrium, proveniente de ludus, jogo,

A Antiguidade foi um período marcado por
uma nova estruturação socioeconômica, onde
surgiram as primeiras escolas, mas o atendimento prestado nessas instituições se voltavam para as pessoas que tinham maior poder
financeiro. Segundo Almeida (2003):

Na Grécia Antiga, um dos maiores pensadores, Platão (427-348), afirmava que os primeiros anos da criança deveriam ser ocupados
com jogos educativos, praticados pelos dois
sexos, sob vigilância e em jardins de infância
(ALMEIDA, 2003, p. 119).

Manson (2002) afirma que a maioria dos
brinquedos que conhecemos hoje tiveram sua
origem na Grécia Antiga, e eram vistos como
facilitadores de movimentos, pois propiciavam
a aprendizagem. O jogo dito de pentelha, que
consistia, originalmente, em lançar ao ar cinco pedrinhas, apanhando a maior possível nas
costas da mão, atravessou os séculos e era
certamente praticada com ossinhos.
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Jogava-se aos dados com o astrágalo do
carneiro atribuindo-se um determinado valor
a cada uma das suas quatro faces, mas também se encontraram dados de ouro e de prata
(MANSON, 2002, p. 26). O período Medieval
foi marcado por conteúdos religiosos, onde a
igreja exerceu influência tanto nos princípios da
educação, quanto morais, políticos e jurídicos.
Manson (2002) esclarece que:

A partir das invasões bárbaras do século V,
os brinquedos deixam completamente de serem evocados. Apenas alguns raros textos, que
falam de crianças educadas em instituições
religiosas evocam arcos e jogos de paus, de
modo bastante impreciso. É necessário esperar pelo final do século XII para ver ressurgir
explicitamente, nas fontes escritas, a ideia de
jogo [...] (MANSON 2002, p. 33).

Entre os séculos X e XI, devido ao fim das
invasões bárbaras, Cidades cresceram e surgiu então a classe burguesa. O comércio em
expansão deu novos rumos à ciência e a educação.

Já no período do Renascimento “o jogo era
visto como conduta livre, que favorecia o desenvolvimento da inteligência e facilitava o estudo. Por isso, foi adotado como instrumento
de aprendizagem de conteúdos escolares”
(FRIEDMAN, 2006, p.33).

Por meio desses fatos históricos podemos
notar que é nesse período que ocorre a valorização do lúdico, mesmo que ainda considerado como jogo de azar, ocorrendo a valorização
dos brinquedos e brincadeiras em qualquer
classe social ou idade.

De acordo com Sirlândia Teixeira: “Na idade
Média, o brinquedo era um instrumento de uso
coletivo e indistinto, mas sua principal função
era estreitar os laços sociais e transmitir modos e costumes que deveriam ser aprendidos
pelas crianças” (TEIXEIRA 2012, p. 27).

A Idade Moderna é marcada por grandes
acontecimentos, tais como: o renascimento do
comércio, da nova classe social burguesa e o
fim do feudalismo.Nesse período, as crianças
ainda eram consideradas sem muito valor e o
lúdico não tinha tanta utilidade perante a sociedade vigente, sendo introduzida ao mundo
adulto precocemente, misturadas às atividades
dos adultos como se possuísse a mesma idade, o que acabava por diminuir a infância.

A criança era introduzida no universo adulto e
não davam importância a ela, por este motivo
os jogos neste período surgiram apenas com
espírito de competição. Na Idade Contemporânea, durante a Revolução Industrial, as crianças eram incluídas nos trabalhos das famílias,
devido aos baixos salários:

Nessa época, a pouca oferta de mão-de-obra masculina, que ainda sofria os efeitos da
devastação da guerra, levou as mães pobres
para o trabalho fora do lar. Muitas crianças ficaram à mercê da própria sorte, abandonadas
pelas ruas. A situação desesperadora obrigou
algumas mulheres que conseguiam obter mais
recursos de seu trabalho nas fábricas a fazerem uso das mães mercenárias, que vendiam
seu trabalho de abrigo das crianças, em lugar
de saírem, elas próprias, para o trabalho nas
fábricas (RIZZO 2003, p. 31).
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Diferente da Idade Média Europeia, segundo
Freire (1963):

No período colonial brasileiro, havia certos
traços de hostilidade nos jogos, como, por
exemplo, o “jogo do beliscão”, que consistia
em dar um beliscão forte e doloroso nas crianças que perdiam o jogo. Outro jogo que demonstrava agressividade era o “brincar de cavalo”, usando uma criança negra como cavalo
que era chicoteada com galhos de goiabeira
(FREIRE 1963, apud TEIXEIRA 2012, p. 35).

Segundo Áries (apud TEIXEIRA, 2012):
Os jesuítas, de fato, foram os primeiros a
notar as possibilidades educativas dos jogos,
propondo que fossem assimilados e utilizados
oficialmente em seus programas, com a condição de que, disciplinados, os divertimentos
reconhecidos como bons fossem admitidos e
recomendados. Esses jogos passaram a ser
considerados, desde então, como meios de
educação tão estimáveis quanto os estudos,
sendo que precisavam de regulamentações
que permitissem seu uso de forma controlada
(TEIXEIRA 2012, p.30).

Percebemos que o Lúdico vem criando mais
Nessa época, aqui no Brasil, as brincadeiras espaço em cada momento histórico, sendo
de meninos e meninas eram diferenciadas. Os passado de geração em geração.
meninos brincavam com faca, matando pequenos animais e destruindo seus ninhos, já as
meninas eram proibidas brincar de pular, saltar,
subir em árvore ou correr, devido ao bom comportamento. Segundo Kishimoto (1993):

É difícil especificar a influência negra nos jogos infantis brasileiros, uma vez que os negros
misturavam-se ao cotidiano do período colonial, nos engenhos, nas plantações, nas minas
e nos trabalhos das cidades do litoral, dificultando a distinção entre o que é específico da
população africana e suas adaptações (KISHIMOTO 1993, apud TEIXEIRA 2012, p.35).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos perceber que o jogo demorou para ser aceito como contribuindo para educação.
Em 1998 foi criado o Referencial Curricular da Educação Infantil, onde o brincar se torna ainda
mais importante nessa fase e os olhares começam a se voltar para o ensino – aprendizagem por
meio das brincadeiras e dos jogos.
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.
(BRASIL: RCNEI, 1998, p.23).
A escola se deve proporcionar diferentes contatos com arte, nela se encontra todas as formas
de expressão, vinda de seus frequentadores, um espaço capaz de unir e realizar comparações
acerca dos acontecimentos sociais em detrimento dos individuais, este deve agir em função de
unir a sociedade, fazendo a pensar em suas atitudes, respeitando a cultura, as vontades de cada
um que nela está inserido.
As atividades artísticas mostram historicamente as relações sociais e como essas foram modificadas à medida que o homem intervinha nele, por meio, do desenho aproximar as crianças de
sua realidade em comparação com as demais.
E, se torna fácil, quando feito um trabalho coerente, planejado e com intervenções coesas,
ativa emoções, promovendo historicidade, as crianças revelam o local e a época histórica em
que vivem, suas oportunidades de aprendizagem, suas ideias e sentimentos quando desenha.
O ensino por meio do lúdico na prática docente visa propiciar ao educando a oportunidade
de desenvolver atividades em equipe, momentos de socialização, de imaginação a partir do seu
conhecimento de mundo, ter contato com regras por meio dos jogos, dentre outros.
Frente aos dados apresentados, cabe apontar para a relevância da compreensão, por parte
do educador, da importância do brincar e sua influência sobre o processo educativo e de desenvolvimento infantil.
Cabe ao educador em um primeiro momento buscar suporte teórico para, posteriormente,
realizar a observação e aplicação de atividades lúdicas que visem analisar as práticas e o desempenho dos aprendizes.
Sendo assim, as atividades lúdicas trazem benefícios físicos, intelectual
e social para a criança, do ponto de vista físico estimula o desenvolvimento e a competitividade, quanto ao intelectual desinibi e estimula a
excitação mental, e, no que concerne ao social simboliza realidades
que a criança ainda não pode alcançar, por meio dos jogos simbólicos são explicados o real e o eu.
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A IMPORTÂNCIA DE LECIONAR NO ENSINO
SUPERIOR E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA
A SOCIEDADE VIGENTE
RESUMO: Os desafios do trabalho docente no ensino superior e sobre as práticas docentes
necessárias para que as ações de ensinar e de aprender sejam verdadeiramente realizadas
de forma a possibilitar a construção do conhecimento no ambiente da instituição de ensino
superior na atualidade. Para se alcançar um salto de qualidade na educação, é preciso buscar
não só o desenvolvimento e enriquecimento de competências, mas principalmente uma mudança significativa na formação e identidade profissional dos que se dedicam ao ofício de professor. O professor do Ensino Superior precisa despertar o interesse de quem aprende, sendo
essencial saber que existe uma reação entre o que o professor diz com o que o aluno já traz
de bagagem para dentro da sala de aula, pois o aluno adulto já tem sua personalidade formada
e uma maneira própria de assimilar as informações dos professores, podendo até dificultar a
aprendizagem durante o semestre, pois apenas ouvir o professor, não garantirá que o educando aprenderá. A formação profissional implica em entender a aprendizagem como um processo contínuo e requer uma análise cuidadosa desse aprender em suas etapas, evolução e
concretizações, para redimensionar conceitos alicerçados na busca da compreensão de novas
idéias e valores. A educação de professores, seu desempenho e o trato do conhecimento é de
fundamental importância ao delineamento de novos rumos na prática pedagógica. O estudo
do professor no seu cotidiano como ser histórico e socialmente contextualizado, pode auxiliar
na definição de uma nova ordem pedagógica e na intervenção da realidade no que se refere à
sua prática e à sua formação. Quanto maior e mais rica for sua história de vida e profissional,
maiores serão as possibilidades do desempenho de uma prática educacional significativa.

Palavras-chave: Formação Continuada; Capacitação; Ensino Superior.
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INTRODUÇÃO

R

efletir sobre os desafios da docência no ensino superior na atualidade se faz necessário para que os professores, no desempenho de sua profissão, possa entendê-los claramente e conseguir não apenas preparar os educandos para conseguir
apenas um diploma, mas sim conduzi-los e ensinar deve ser parte de um processo criativo, no qual professores e alunos sejam desafiados a todo instante a sempre procurarem
mais e, após encontrarem o objeto procurado, tenham a inquietação de procurar por outro,
conscientes da importância de mentes ávidas pela construção constante do conhecimento.
Os professores em formação continuada passam pelo processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente, realizado ao longo da vida profissional,
com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens significativas, mas para que a essa formação atinja seu objetivo, precisa ser significativa para o professor.
No âmbito profissional, o plano de formação continuada permite que o educador se engaje
em pesquisas, estudos, reflexões críticas e se aproxime das novas concepções linguagens e
tecnologias. No âmbito escolar, o profissional maduro e atualizado se torna um facilitador e
não apenas um transmissor — enquadrado em uma forma única de traduzir o conhecimento.
Essa é a importância do constante processo de qualificação e formação do docente. Ele
torna o educador capaz de construir e se adaptar às rápidas e diversas mudanças do contexto educacional, contornando as dificuldades encontradas no dia a dia na sala de aula. É
necessário na formação continuada é essencial a todos os professores, incluindo os que lecionam no ensino superior, é preciso que tenha consciência do seu papel social para que
possa ajudar o aluno a compreender a sociedade em que está inserido e a complexidade
do conhecimento que se pretende adquirir, tendo como meta principal uma aprendizagem voltada para resolver os problemas que a vida nesta sociedade irá apresentá-lo, dando
uma visão crítico-reflexivo das coisas que se apresentarão ao longo da vida. Com isso ele
terá a possibilidade de compreender e interpretar os problemas que emergem no cotidiano.
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criativamente as situações de aprendizagem.O
professor que domina seus conteúdos, conforme o curso e o conteúdo de sua disciplina, esNo ensino superior, ensinar é mais complexo tabelece um processo pedagógico único, mas
do que os níveis básicos da educação, pois que não dispensa planejamento e avaliação.
lecionam para adultos, que já tem sua persoA educação atual está envolvida com o monalidade formada e uma maneira própria de
assimilar as informações dos professores, po- mento sociopolítico compreendendo-se que
dendo até dificultar a aprendizagem durante o é uma atividade mediadora da prática social
semestre, pois apenas ouvir o professor, não voltada para a instrução da cidadania dos educandos.O professor e como um todo a escogarantirá que o educando aprenderá.
la luta para poder reorganizar seus objetivos
Segundo Censo (2010), a atuação dos pro- e propósitos. Ele é o indivíduo que, junto com
fessores do ensino superior na atualidade não os alunos e os demais professores da Instituise restringe à graduação, mas incorpora tam- ção de ensino de nível superior, exercem papel
bém atividades na pós-graduação e pesquisa, fundamental, pois o professor deve ser como
havendo então a possibilidade de diversidade exemplo para seus alunos, e ajudá-los a se dede ambientes de estudo, mas, por outro lado, senvolverem plenamente, criando autonomia
para atuarem na sociedade não como apenas
sobrecarregando o docente.
trabalhadores, mas como seres pensantes, que
Os saberes pedagógicos são uma lacuna na farão a diferença (CUNHA, 2008).

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR DO
ENSINO SUPERIOR

prática docente. Segundo Cunha (2008), os
docentes apontam, como desafio, questões
pedagógicas como: motivar os alunos, como
ensinar diante de tanta disponibilidade do conhecimento em diferentes mídias, como produzir conhecimentos com um número elevado de
alunos, como aliar ensino e pesquisa e como
avaliar. Segundo Cunha (2008), a docência
é uma atividade complexa, pois não é apenas
despejar informações aos alunos, mas sim prepará-los profissionalmente para exercer a função ao qual está estudando durante os anos
no Ensino Superior:
A docência é uma atividade complexa. Só
quando for reconhecida essa complexidade,
poderemos avançar em processos de qualificação mais efetivos. Exige saberes específicos
que têm um forte componente de construção
na prática. Entretanto é uma prática que não se
repete, é sempre única. Como tal exige capacidades para enfrentar situações não previstas
(CUNHA, 2008, p.59).

O professor do ensino superior, na atualidade, não ensina apenas com foco no mercado
de trabalho, pois não pode prever como estará
este mesmo mercado quando seus alunos se
formarem. O excelente professor trabalha para
direcionar a aprendizagem de seus alunos por
meio dos objetivos da instituição de ensino na
qual trabalha, com autonomia, para que futuramente consigam colocar na prática o que
aprenderam:
Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar de que seu
papel de docente do ensino superior, como o
exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica que não se restringe
a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de
mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício
de uma profissão. Exige tudo isso, e competência pedagógica, pois ele é um educador (MASETTO, 2003, p. 13).

Ensinar vai além de apenas transmitir diverNesta concepção, entendemos saberes peda- sas teorias e informações , de acordo com Nógógicos como um conjunto de conhecimentos voa (2007), vai além, pois o docente não pode
específicos que permitem ao docente resolver se posicionar no senso comum, preparando a
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mesma aula diariamente, utilizando como referências as mesmas estratégias que observou
seus próprios professores utilizarem em outras
épocas e realidades ou, ao ouvir seus colegas
comentando sobre a defasagem de conhecimento dos alunos e sobre o desinteresse que
apresentam em sala de aula, preparar unicamente aulas expositivas e automáticas, por
considerar que de qualquer forma, se empenhando ou não na busca de estratégias capazes de auxiliar no processo de aprendizagem
de seus alunos, estes não se interessaram.

A educação na docência no ensino superior
visa o pleno desenvolvimento das pessoas,
com isso a Constituição definiu que a educação deve ser integral, ou seja, deve contemplar as diversas dimensões da formação humana como o trabalho, ciência, tecnologia e
cultura, por isso os componentes curriculares
devem embasar estes conceitos, e ensinar os
conteúdos essenciais para que os educandos possam aplicar os conteúdos na prática
de sua futura profissão, pois a aprendizagem
deve acontecer durante os anos do ensino superior, e assim que formado deve estar prevenido para a sociedade em que está inserido,
tanto para o mundo do trabalho, como para dar
continuidade nos estudos, e ser um excelente
profissional.

O processo educacional está em profunda transformação, completamente necessária
para a plena formação de uma sociedade mais
justa e digna. Por isso, temos de repensar os
modelos e as propostas, incentivar as práticas
concretas, valorizando o professor, pois será
Devem fazer parte dos conteúdos e estratépor meio deles que o aluno aprenderá e cons- gias da docência, conteúdos e aulas que capatruirá seus próprios conhecimentos.
citem o ser humano para:

A METODOLOGIA E O ROMPIMENTO
DOS LIMITES DO COMPONENTE
CURRICULAR NO ENSINO SUPERIOR
As novas Diretrizes Curriculares Nacionais,
construídas a partir de um grande debate nacional, partem do princípio de que a educação
é um processo de produção e socialização da
cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm e se transformam conhecimentos e valores. Adotada com a devida qualidade social, a
educação superior deve contribuir para a construção do projeto de nação. Os objetivos da
República Federativa do Brasil estão definidos
no art. 3°. da Constituição Federal, onde se lê:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

• A vida em sociedade,
• Para a atividade produtiva e
• Para a experiência subjetiva,
As capacitações transmitidas na graduação
visa à integração de todos os envolvidos no
universo educacional e profissional. Para dar
conta desses objetivos, incorporam-se como
diretrizes gerais e orientadoras da proposta
curricular as quatro premissas apontadas pela
UNESCO (1999) como eixos estruturais da
educação na sociedade contemporânea que
são:
• Aprender a conhecer: permite ao educando continuar aprendendo ao longo de sua
vida, é uma educação permanente, onde
o sujeito desenvolve seus próprios instrumentos para aquisição de conhecimento.
• Aprender a fazer: possibilita ao educando reconstruir na medida em que novas
situações se apresentam, capacidade de
enfrentar o novo, superar desafios.
• Aprender a viver: é o princípio da vida em
sociedade, realizar projetos comuns, contribuir para o desenvolvimento do outro,
administrar conflitos com inteligência.
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• Aprender a ser: é prioridade da educação
está comprometida com o desenvolvimento total da pessoa, possibilitando ao
indivíduo a elaboração de pensamentos
autônomos e críticos, o poder de decidir
por si mesmo e o exercício da liberdade
de pensamento, sentimento e imaginação
para desenvolver os seus talentos e dirigir
seu destino.
A instituição de ensino superior precisa propiciar aos alunos a interação com a contemporaneidade. Por meio das tecnologias da comunicação e informação. Segundo REGO (1998,
p. 110), a metodologia no ensino superior deve
se embasar em construir conhecimentos de
uma maneira partilhada, já que é através dos
outros que as relações entre sujeito e objeto de
conhecimento são estabelecidas, pois quando os professores partilham o conhecimento
construído na prática, no seu contexto, é criada a oportunidade da interação com diferentes
interlocutores, permitindo o confronto, outros
questionamentos e reflexões:
O professor/tutor deve manter-se atento para
se pôr como integrante de grupo e jamais como
uma autoridade, demonstrando que está aberto para a participação junto com os discentes,
aproveitando essas oportunidades para perceber os melhores recursos para facilitar a aprendizagem do grupo (CANDAU, 2011, p. 39).
Experiências apontam para a necessidade
de refletir e reformular quando necessário, a
prática pedagógica, sempre articulando conteúdos das diversas áreas do conhecimento,
para enriquecer esta vivência. A motivação e a
experiência são fundamentais na metodologia
de ensino/aprendizagem do aluno adulto. Segundo de Aquino (2007, p. 29), a Andragogia
possui seis princípios fundamentais que ajudam a compreender sua forma de usá-la nas
instituições de ensino superior, que são:

• Necessidade de saber: Os adultos precisam saber qual a necessidade de aprender e o que eles ganharão no decorrer do
processo de aprendizagem.
• Autoconceito do aprendiz: Os adultos são
responsáveis por suas vidas e decisões,
portanto precisam ser encarados e tratados como indivíduos capazes de se fazer
suas próprias escolhas.
• Papel das experiências: Os adultos possuem experiências prévias e justamente
essas experiências são a base do aprendizado.
• Prontidão para aprender: Os adultos ficam mais dispostos a aprender quando
o conteúdo parece ser útil em seu dia a
dia, ou seja, quando o conhecimento tem
a finalidade de ajudá-los a enfrentar os
desafios cotidianos.
• Orientação para aprendizagem: Os adultos aprendem melhor quando a aprendizagem é orientada para os fatos, aplicabilidade e resultados.
• Motivação: Os adultos respondem bem
quando fatores motivacionais entram em
cena, como por exemplo, a satisfação,
qualidade de vida, autoestima e afins
(AQUINO, 2007).
Um método muito importante nas Instituições
de ensino é partir de uma maneira que não
vise apenas a Pedagogia, e sim a Andragogia.
As diferenças entre a Pedagogia e a Andragogia são bem marcantes, enquanto a primeira
está centrada no professor, a segunda centra-se no aprendiz, como mostra o quadro a seguir (AQUINO, 2007).
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Pedagogia
(aprendizagem centrada no professor)
Os aprendizes são dependentes
Os aprendizes são motivados de forma extrínseca (recompensas, competição etc.)
A aprendizagem é caracterizada por técnicas de transmissão de conhecimento (aulas,
leituras designadas)
O ambiente de aprendizagem é formal e
caracterizado pela competitividade e por julgamento de valor.
O planejamento e a avaliação são conduzidos pelo professor.
A avaliação é realizada basicamente por
meio de métodos externos (notas de testes e
provas)
Fonte: Aquino (2007, p. 12)

Andragogia
(aprendizagem centrada no aprendiz)
Os aprendizes são independentes e autodirecionados
Os aprendizes são motivados de forma intrínseca (satisfação gerada pelo aprendizado)
A aprendizagem é caracteriza por projetos
inquisitivos, experimentação e estudo independente.
O ambiente de aprendizagem é mais informal e caracterizado pela equidade, respeito
mútuo e cooperação
A aprendizagem pressupõe ser baseada em
experiências.
As pessoas são centradas no desempenho
de seus processos de aprendizagem.

Segundo Aquino (2007), os princípios andragógicos quando aplicados com êxito no AVA produzem resultados ainda melhores, especialmente se os docentes agregarem atenção personalizada ao adulto aprendiz.O professor nos dias de hoje, exerce a função de mediador pedagógico
junto aos alunos. Ocorre uma troca de ideias e experiência de ambos os lados onde o professor,
em muitos casos, se coloca na posição do aluno, aprendendo com a experiência um do outro.
Nos dias atuais, como educadores de adultos, que tem suas dificuldades e uma maneira
própria de assimilar as informações, não deve ser avaliado como um resultado ou o processo
acabado, mas deve questionar a relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica, e formas de lecionar que cause
o interesse e a interação. A postura dos alunos depende das disciplinas, do professor, da etapa
do curso, que significa que o aluno pode ser profundo segundo um professor e superficial para
o de outra disciplina. As diferenças entre os alunos estão resumidas no seguinte quadro:

ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO
Abordagem
Estrutura
Significado
Motivação
Objetivo

Superficial
Atomística
Reprodução
Extrínseca
Sucesso

Profunda
Holística
Compreensão
Intrínseca
Aprendizado
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O aluno adulto aprende com seus próprios
erros e acertos e tem imediata consciência do
que não sabe e o quanto a falta de conhecimento o prejudica. Precisamos ter a capacidade de
compreender que na educação dos adultos o
currículo deve ser estabelecido em função da
necessidade dos estudantes, pois são indivíduos independentes autodirecionados.
Os alunos adultos estão preparados a iniciar
uma ação de aprendizagem ao se envolver
com sua utilidade para enfrentar problemas
reais de sua vida pessoal e profissional. Os
alunos mais velhos, que frequentam o ensino
superior, preferem estratégias ativas de ensino, como discussões, debates, dramatização
e projetos em grupo e palestras, apesar de os
alunos tradicionais responderem bem a estas
estratégias, preferem projetos externos e menos palestras. FAAT 99 Outra diferença é que
os alunos mais velhos são mais dedicados e
têm desempenho melhor na avaliação continuada e os mais novos têm melhores avaliações
nos exames de fim de ciclo. Os alunos adultos
administrar melhor seu tempo se comparado
aos tradicionais.
A participação na aula e os espaços para trocas de ideias parecem ser primordiais para o
envolvimento dos alunos com o conhecimento na construção de uma aprendizagem significativa: “A troca de percepções entre alunos
estimula a ampliação de ideias e a testagem
de hipóteses pessoais. O indivíduo não nasce pronto nem é cópia do ambiente externo.
Em sua evolução intelectual há uma interação
constante e ininterrupta entre processos internos e influências do mundo social” (SANTOS,
2008, p. 72).
Diferente das crianças, os adultos são alunos
que já possuem experiência de vida e portanto, procuram adquirir conhecimento que possa contribuir positivamente em suas vidas; conhecimento que fará a diferença no cotidiano,
que tenha aplicabilidade em suas rotinas. Os
alunos adultos,que estão cursando em ensinos
superiores, não estão em busca apenas de um

diploma, mas sim de saberes que serão essenciais para a prática do seu dia a dia, a relação
com o saber inclui parte das concepções apreendidas nas aulas. Barth (1997) didaticamente
apresentou características do saber que são
essenciais aos educandos adultos matriculados em instituições de ensino superior, que
são: Estruturado, Evolutivo, Cultural, Contextualizado e Afetivo:
• Saber é estruturado: o saber não existe
sem o real, o interesse é perceber ao mesmo tempo o aspecto abstrato e o aspecto
concreto através de um processo de comparação dos dois. Esta maneira de agir
torna possível uma atividade em comum
onde as palavras servem de instrumentos
para dirigir a atenção na direção do real a
fim de o clarificar, de modo que o real sirva de suporte para introduzir as palavras
certas.
• Saber evolutivo: o nosso saber é sempre
provisório, não tem fim. Não é a idade
que é o fator determinante das nossas
concepções, mas sim o número de 65
“encontros” que tivemos com um determinado saber, bem como a qualidade da
ajuda que tivemos com um determinado
saber, assim como a qualidade da ajuda
que tivemos para interpretá-lo. Nomeadamente em relação à formação de adultos,
esta visão reveste-se de uma especial importância.
• Saber cultural: o nosso saber pessoal evolui com o tempo e a experiência,
modelado pela interação com os outros
“membros da nossa cultura”: com eles,
ajustamos pouco a pouco a nossa compreensão.
• O nosso saber é partilhado. Desse modo
segundo a metáfora bruneriana, o saber
evolui como um espiral. Não existe de
modo isolado num indivíduo, nasce da
troca, é sempre partilhado.
• O saber é contextualizado: o primeiro encontro com o saber surge em circunstâncias ao mesmo tempo afetivas, cognitivas
e sociais. É este contexto que lhe irá dar
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sentido - ou- não e que continuará a influenciá-lo. Mas qual seria a relação do
contexto com o saber? Para refletir sobre
esta questão, eis uma proposta de quatro categorias: o saber está associado ao
seu contexto; o saber é confundido com
o seu contexto; o saber é diluído por um
aspecto dominante do seu contexto; o saber é induzido pelo seu contexto.
• O saber é afetivo: por vezes o saber é
invadido pela emoção, deixamos de vê-lo
de maneira nítida, pois a dimensão afetiva
domina-o e funde-se com ele. Confundimos muitas vezes o saber com a emoção e interpretamos a realidade de modo
meramente subjetivo. A emoção, a afetividade e até as nossas atitudes e os nossos valores influenciam o nosso modo de
apreender a realidade e o modo de nós
aprendermos a nós próprios.
Toda a nossa sensibilidade funciona como
uma grelha que pode recuar ou alterar a informação transmitida pelos sentidos. Normalmente, a sua compreensão se contenta em receber
e deixa de procurar compreender de modo ativo. O seu próprio saber deixou de ter valor e
não se refere nunca a ele. Aos poucos passa
a ser um assistido, não exprime uma opinião
pessoal, apenas confia no saber dos outros.

Um dos motivos dessa característica é a
falta de exigências do professor, o que leva
o estudante a trabalhar menos, de forma irregular e sem esforço. Isso não deve acontecer
no ensino superior, estudar, para memorizar e
conseguir o diploma de conclusão, pois não
aprenderá nada de fato, pois esquecerá as informações que armazenam. Por isso, o correto
é assimilar as informações transmitidas pelos
profissionais e torná-la em conhecimento, para
assim conseguir aplicar em sua vida pessoa e
consequentemente a profissional.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO
ENSINO SUPERIOR
Um professor pode se tornar um mediador
quando ele conhece as concepções que o aluno
no ensino superior desenvolve a respeito da língua
escrita e quando propõe atividades que levem a
criança a “desestruturar” o pensamento.
O pesquisador norte – americano Martin Carnoy
elaborou recentemente uma avaliação da escola
brasileira e aponta a capacitação dos professores
para o trabalho em sala de aula como sendo um
dos principais problemas educacionais brasileiros.
A fragilidade na capacitação estende-se a todas
as licenciaturas.
O plano de Formação Continuada é uma exigência da LDB 9394/96. Os professores necessitam
conhecer as leis que regem seus direitos e deveres, para que, assim, possam cobrar mais das
autoridades competentes, sejam elas entidades
públicas ou privadas. Entretanto, é importante destacar os deveres docentes no trabalho pedagógico com crianças que deve superar a dicotomia
entre cuidar e educar, permitindo pelo processo
da organização do tempo e do espaço, possibilidades para o conhecimento, para a aprendizagem
e desenvolvimento infantil.

O saber deve tornar-se uma busca conjunta,
uma procura constante de um objeto de conhecimento comum, visto como inacabado, gerador do diálogo e da confrontação de perguntas
e também de respostas. O aluno que estuda
baseado na orientação superficial apresenta as
seguintes características: estuda por meio de
resumos compilados de anotações, provas de
anos anteriores, resumos de aulas e apostilas,
estuda um pouquinho e já está bom, estuda
em função de provas, em cima da hora, por
As universidades vêm ocupando um papel escausa da nota; este aluno não tem o hábito de sencial, mas não é o único, para a formação de
estudar.
professores. O desenvolvimento profissional não
corresponde só a cursos de formação de professores mas soma ao conhecimento adquiridos ao
longo da vida. A formação não conduz só no saber na sala de aula é preciso garantir uma gestão
1047

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

escolar de qualidade e diversas práticas pedagóA linha de raciocínio de Carnoy diz que para engicas e na perspectiva histórico, sociocultural.
sinar, o professor deve ser bem treinado precisa
dominar o conteúdo de sua matéria e ensinar de
Em relação aos direitos recorremos a Lei de maneira atraente ao seu aluno e não ser um bom
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei teórico, defender teorias sem saber como funcio9.394/96, no Artigo 13, que destaca: “Os docen- nam na prática (MARTIN, 2009):
tes incumbir-se-ão de”:
I - participar da elaboração da proposta pedagóUma característica crucial de um processo de
gica do estabelecimento de ensino;
Formação Continuada efetivo é contemplar as três
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segun- dimensões da formação docente:
do a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
• A dimensão científica: A dimensão científica
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
se ocupa do desenvolvimento e atualização
IV - estabelecer estratégias de recuperação para
dos conteúdos a serem ensinados e da foros alunos de menor rendimento;
ma pela qual o ser humano aprende. Os
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabeleprofessores precisam estar atualizados com
cidos, além de participar integralmente dos períorelação ao que ensinam e com relação às
dos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
descobertas das ciências cognitivas, hoje,
desenvolvimento profissional;
bem representadas pelas neurociências;
VI - colaborar com as atividades de articulação
• A dimensão pedagógica: A dimensão pedada escola com as famílias e a comunidade, (BRAgógica se ocupa dos métodos, técnicas e
SIL, 1996, p. 6).
recursos de ensino. Um sem fim de possibilidades metodológicas se apresentam aos
Por meio da Formação Continuada, os profesprofessores em função do avanço da tecnosores, e os gestores da instituição, tornam-se mais
logia em todas as áreas;
capacitados para ponderar sobre todos os aspec• a dimensão pessoal.. A atividade de troca de
tos pedagógicos e, para além deles, propor estraexperiências através de oficinas e workshops
tégias com a finalidade de sanar as dificuldades e
mostra-se bastante eficaz na concretização
instalar mudanças significativas em toda a comudessa dimensão.
nidade escolar. Segundo Schnetzler (1996, 2003),
para justificar o plano de formação continuada de
Para Martin (2009), a construção da formação
professores, três razões têm sido normalmente de professores não pode prescindir da dimensão
apontadas:
pessoal através de atividades que permitam profundas reflexões sobre crenças, valores e atitudes
[...] a necessidade de contínuo aprimoramento que permeiam a ação docente. Não tem como
profissional e de reflexões críticas sobre a própria falar em educação de qualidade sem mencionar
prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do uma formação continuada de professores; que já
processo ensino-aprendizagem só acontece pela vem sendo considerada, juntamente com a foração do professor; a necessidade de se superar mação inicial, uma questão fundamental nas poo distanciamento entre contribuições da pesqui- líticas públicas para a educação. Segundo Garcia
sa educacional e a sua utilização para a melhoria (1999), a formação continuada é essencial:
da sala de aula, implicando que o professor seja
também pesquisador de sua própria prática; em
A Formação de Professores é a área de conhecigeral, os professores têm uma visão simplista da mentos, investigação e de propostas teóricas e práatividade docente, ao conceber que para ensinar ticas que, no âmbito da Didática e da Organização
basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas téc- Escolar, estuda os processos através dos quais
nicas pedagógicas (SCHNETZLER e ROSA, 2003, o professores – em formação ou em exercício –
p.27).
se implicam individualmente ou em equipe, em
experiências de aprendizagem através das quais
adquirem ou melhoram os seus conhecimentos,
competências e disposições, e que lhes permite
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intervir profissionalmente no desenvolvimento do
seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os
alunos recebem (GARCIA, 1999, p.26).

sor mudar seu modo de pensar o fazer pedagógico se ele não tiver a oportunidade de vivenciar novas experiências, novas pesquisas, novas formas
de ver e pensar a escola.

O autor explicita que a formação é uma área de
conhecimento e investigação que centrada no estudo dos processos através dos quais os professores aprendem e desenvolvem a sua competência profissional e, como processo, tem seu caráter
sistemático e organizado. Em função disso, na
seqüência são elencados os princípios para a formação de professores que se referem ao conceito
apresentado.
A escola está desempenhando vários e novos
papéis na sociedade atual; este vem sendo um
campo de constante mutação, e o professor tem
um papel central: é ele o responsável pela mudança de atitude e pensamento dos alunos. A prática
e o ato de reflexão dessa prática exercida no espaço da sala de aula contribuem para o surgimento
de uma re-significação do conceito de professor,
de aluno, de aula e de aprendizagem.

Candau (1997) apresenta três aspectos fundamentais para o processo de formação continuada
de professores: a escola, como lócus privilegiado
de formação; a valorização do saber docente; e
o ciclo de vida dos professores. Isto significa dizer que a formação continuada precisa: primeiro,
partir das necessidades reais do cotidiano escolar
do professor; depois, valorizar o saber docente, ou
seja, o saber curricular e/ou disciplinar, mais o saber da experiência; por fim, valorizar e resgatar o
saber docente construído na prática pedagógica
(teoria + prática).

O professor deve assumir o papel de facilitador
e mediador do conhecimento, um participante ativo da aprendizagem dos alunos, proporcionando
uma aprendizagem em que o aluno seja sujeito do
processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma,
podemos perceber a importância do professor na
sua própria formação e na formação dos educandos. Agindo como mediador, o docente está dando a oportunidade aos alunos a terem autonomia
na construção do seu próprio conhecimento como
forma de compreender a realidade social em que
vivem.

A melhora da qualidade da educação implica a
formação permanente dos educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar
a prática. É pensando sua prática, naturalmente
com a presença de pessoal altamente qualificado,
que é possível perceber embutida na prática uma
teoria não percebida ainda, pouco percebida ou já
percebida, mas pouco assumida (FREIRE, 2001a,
p.72).

Segundo Shigunov Neto e Maciel (2002), para
que as mudanças que ocorrem na sociedade atual possam ser acompanhadas, é preciso um novo
profissional do ensino, ou seja, um profissional
que valorize a investigação como estratégia de ensino, que desenvolva a reflexão crítica da prática e
que esteja sempre preocupado com a formação
continuada. A nosso ver, o plano de formação continuada passa a ser um dos pré- requisitos básicos
para a transformação do professor, pois é através
do estudo, da pesquisa, da reflexão, do constante
contato com novas concepções, proporcionado
pelos programas de formação continuada, que é
possível a mudança. Fica mais difícil de o profes-

A formação do professor não é um processo
que se restringe a formação inicial, sendo mais
do que uma necessidade do professor, trata-se de
uma necessidade ética da qualidade de ensino e
crítica da própria atividade:

É preciso que o professor tenha consciência do
seu papel social para que possa ajudar o aluno a
compreender a sociedade em que está inserido e
a complexidade do conhecimento que se pretende adquirir, tendo como meta principal uma aprendizagem voltada para resolver os problemas que a
vida nesta sociedade irá apresentá-lo, dando uma
visão crítico-reflexivo das coisas que se apresentarão ao longo da vida. Com isso ele terá a possibilidade de compreender e interpretar os problemas
que emergem no cotidiano.
Deve fazer do seu trabalho em sala um espaço de transformação não reproduz apenas, mas
produzindo conhecimento através de uma reflexão
crítica. Com isso, estará se beneficiando com os
resultados obtidos para solucionar seus proble1049
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mas e alcançar seus objetivos. A ideia do professor reflexivo proporciona uma ação educativa,
cujo objetivo é romper com as visões simplistas
de tratar o conhecimento, transformando-os e atos
críticos. A prática educativa é percebida como um
traço cultural compartilhado que estabelece uma
relação com outros âmbitos da sociedade.
As necessidades e demandas das escolas do
futuro, exigem um processo de melhoria contínua,
conhecimentos avançados e metodologias específicas para entregar um trabalho de qualidade
que exige o cenário.
Segundo Shigunov Neto (2002), os benefícios
da formação continuada para os professores são:
• Planejar e organizar novas metodologias de
ensino;
• Analisar e identificar os principais obstáculos
no ensino de qualidade;
• Ampliar o processo de gestão de classe;
• Aderir a novas ferramentas de ensino, a
exemplo das tecnologias e outras mídias;
• Participar da gestão da escola, visando a
melhoria na qualidade de ensino;
• Criar um processo de ensino mais atrativo e
envolvente para os alunos, garantindo maior
engajamento das aulas;
• Ampliação de conhecimentos em várias áreas e disciplinas.
Antes de mais nada, é importante que o educador realize uma auto avaliação, listando suas maiores competências, habilidades e nível de conhecimento. Em paralelo, listar seus maiores objetivos
como educador. Isso ajudará na evolução do professor tanto no meio profissional quanto pessoal.
A Universidade tem também um papel de compromisso com a formação continuada dos docentes que já atuam no ensino de ciências. As instituições universitárias se limitam a ensinar o futuro
professor a tomar decisões que visam a aplicação
técnica de conhecimentos científicos, como se assim fosse possível solucionar problemas da vida
real.
Apoiando-se no pensamento de Schön, Rosa
e Schnetzler (2003) defendem que para romper
com a racionalidade técnica, uma possibilidade é

a ideia de parceria colaborativa. Nesta parceria colaborativa, a partir da interação entre pares que assumem papéis específicos no processo, a reflexão
e a intervenção na realidade se viabilizam.
A formação, como um caminho de diversas possibilidades, permite às pessoas que o transitam desenvolver-se, construir as relações que as levam a
compreender continuamente seus próprios conhecimentos e os dos outros e associar tudo isso com
suas trajetórias de experiências pessoais. Assim,
a formação docente é uma contínua caminhada
dos profissionais da educação, em cujo caminhar
atuam todas as suas dimensões individuais e coletivas de caráter histórico, biopsicossocial, político,
cultural, próprias de seres integrais e autores de
sua própria formação.
Uma nova proposta de epistemologia da docência dada pela prática de bons profissionais é a
perspectiva do professor reflexivo. É uma prática
que vem ganhando bastantes adeptos e que enfrenta alguns obstáculos, mas que é necessária
para uma prática docente eficaz. A formação teórica e a prática poderão contribuir para o melhoramento da qualidade de ensino visto que as mudanças sociais que poderão gerar transformações
no que tange ao ensino-aprendizagem são decorrentes de um ensino de qualidade, onde será necessária uma qualificação profissional e pessoal.
Nesse sentido os educadores poderão refletir
sobre sua prática e a partir daí procurar aperfeiçoamentos que poderão ser cursos de graduação,
pós-graduação, mestrado, doutorado ou até mesmo palestras, seminários, leituras de livros entre
eles os de grandes teóricos da educação. A partir
do estudo dos mesmos confrontar as diferentes
opiniões, experiências vivenciadas pelos mesmos
e fazer a associação com os problemas enfrentados na prática docente a fim de uma resposta
para os problemas enfrentados em sala de aula.
Por isso, há a necessidade do educador fazer um
paralelo entre a teoria e a prática, visto que, um
depende do outro. Sabemos que o educador não
é valorizado o suficiente pelo trabalho que desenvolve, no entanto, nem por isso o mesmo deixará
de ir em busca de formação para melhor desempenhar o seu trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ensinar na Educação Superior de forma significativa envolve várias dimensões, como por
exemplo, reconhecer o acadêmico como um ser sócio-histórico, como alguém que possui vivências, uma trajetória de vida e uma bagagem cultural.
A aprendizagem é um processo que modifica as condutas de um indivíduo, sendo assim o
professor que desenvolve um ensino que busca a aprendizagem significativa consegue propiciar aos seus alunos mecanismos diversos de interação entre os conhecimentos prévios e os
conhecimentos a serem aprendidos tornando o processo de ensino/aprendizagem prazeroso e
motivador, fazendo com que o aluno passe a buscar conhecimento deliberadamente.
A formação continuada de professores sempre esteve ligada à formação de professores no
sentido de se atualizar ou de manter uma educação permanente que permitisse passar para os
alunos aqueles conhecimentos científicos atualizados.Não existe um saber pronto e acabado,
portanto o professor deve sempre investir em sua formação.
A Universidade tem também um papel de compromisso com a formação continuada dos docentes que já atuam no ensino de ciências. As instituições universitárias se limitam a ensinar o
futuro professor a tomar decisões que visam a aplicação técnica de conhecimentos científicos,
como se assim fosse possível solucionar problemas da vida real.
Portanto, a formação acadêmica é essencial para o professor universitário, pois o mesmo
aprende, trabalhando, colocando em prática os conhecimentos, as habilidades, as atitudes apropriadas em situações concretas de seu cotidiano. Aprende, também, com os adultos, por troca
de vivências e saberes que englobam a sua realidade, tendo a competência de articular seu
conhecimento, sua habilidade e atitudes em favor da aprendizagem.
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PROGRESSÃO CONTINUADA RESPONSÁVEL PELO
DESINTERESSE DOS ESTUDOS, INDISCIPLINA E
IGNORÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CONCEITOS BÁSICOS DE
CONHECIMENTOS?

RESUMO: O presente estudo consiste em avaliar as consequências do sistema de Progressão
Continuada, implantada na  Década de 60. Muito polêmica entre os educadores, pais e alunos a progressão continuada, muitas vezes confundida como aprovação automática é vista
como um grande problema para os educadores, pois independentemente do progresso e do
aprendizado dos alunos, são automaticamente aprovados, e poucas vezes direcionados para
as atividades de recuperação, contribuindo para o aumento da falta de interesse dos alunos
das instituições que utilizam este projeto.

Palavras-chave: Progressão; Continuada; Polêmica; Aprovação; Automática.
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INTRODUÇÃO

A

progressão continuada foi implantada na rede estadual paulista através da Resolução
no 4/98 de 15/01/98, organizando o ensino fundamental em dois ciclos:
Ciclo I – correspondente ao ensino da 1ª à 4ª séries e
Ciclo II – correspondente ao ensino da 5ª à 8ª séries.
Com essa medida, que atingiu 4.436.407 alunos, a possibilidade de reprovação dos alunos
no ensino fundamental restringiu-se ao término de cada ciclo e à freqüência inferior a 75%, em
qualquer ano dos ciclos.
Seguindo as diretrizes educacionais da gestão 1995-1998, divulgadas no Comunicado da SEE
de 22/03/95, a implantação da progressão continuada, assim como a instituição do Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e a proclamada autonomia
da escola, respondem à política proposta de alteração nos padrões de gestão educacional.
A progressão continuada, as classes de aceleração e a recuperação de férias foram destacadas pela SEE-SP como ações necessárias para racionalizar o fluxo escolar, visando “reverter o
quadro de repetência e evasão”, de forma a permitir que “a quantidade de recursos perdidos
ano a ano com o enorme contingente de alunos reprovados” constitua-se em “auxílio poderoso
na reversão do quadro de pobreza de estímulos materiais em nossas escolas, bem como dos
baixos salários dos profissionais do ensino” (STEINVASCHER, 2011, p. 2).
Freitas (2000) questiona a possibilidade de se atingir o objetivo anunciado pela SEE-SP, de
eliminar a cultura da repetência, sem instituir uma reorientação curricular que possibilita ampla
discussão, nas escolas, sobre os tempos e espaços do processo ensino aprendizagem, visando
responder ao problema da diversidade cultural dos educadores frente à cultura escolar hegemônica.
Steinvascher (2000 e 2003), perante o objetivo da SEE-SP de municipalizar as escolas que
ofereciam os quatro primeiros anos do ensino fundamental, sugere que a opção por dois ciclos,
acompanhando a reorganização da rede física realizada em 1996, teria se pautado mais em
razões políticas que pedagógicas. Na avaliação desses dois autores, essa organização resgata,
no imaginário da comunidade escolar, a antiga divisão entre primário e ginásio, podendo, a reprovação no 4o. ano, constituir-se como um “novo exame de admissão”.
A falta de participação dos educadores no processo de formulação e implementação da proposta é uma característica apontada em todas as pesquisas analisadas nesse estudo bibliográfico. Elas registram ter sido insuficiente a preparação dos profissionais, que ocorreu, predominantemente, através de documentos emitidos pela SEE-SP.
Diante desse contexto, é possível compreender porque a discussão da reorganização do tempo e do espaço no âmbito escolar não ganha centralidade nas falas dos professores, registradas
nesses estudos. O que se destaca é a preocupação com a restrição da possibilidade de reprovação dos alunos, associando a progressão continuada à promoção automática. Freitas (2000),
por exemplo, assinala que, na apreciação dos professores, o objetivo da SEE-SP era reduzir os
índices de evasão e reprovação e economizar recursos. Viégas (2002) destaca que os educadores, entrevistados durante estudo de caso, consideram as novas estatísticas um “faz de conta”,
expressando uma nova forma de exclusão dos alunos.
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A PROGRESSÃO CONTINUADA E SEU
OBJETIVO
De acordo com os documentos oficiais educacionais (1996), a progressão continuada é
uma das formas básicas de ensino nas escolas
fundamentais que pressupõe que o estudante
deve obter as competências e habilidades em
um ciclo, que é mais longo que um ano ou
uma série. Nesse sistema de ciclos, não está
previsto a reprovação a recuperação, por aulas
de reforço.
Para esses conceptores, o objetivo é regularizar o fluxo de alunos ao longo dos anos de
escola, para superar o fracasso das altas taxas
de reprovação. A idéia é que com isso, tenham
acesso ao estudo, sem repetências ou interrupções, que criem desânimo e/ou prejudiquem o
aprendizado.
Para alguns especialistas, é uma metodologia pedagógica avançada por propor uma avaliação constante, contínua e cumulativa, além
de basear-se na idéia de que reprovar o aluno
sucessivamente não contribui para melhorar
seu aprendizado. Sua aplicação, porém, transformou-se em sinônimo de “aprovação automática” dos alunos, segundo muitos professores e
analistas. Essa idéia leva em conta que a progressão foi adotada, no Brasil, sem se mudar
as condições estruturais, pedagógicas, salariais e de formação dos professores.

SURGIMENTO DA PROGRESSÃO
CONTINUADA
Toda lei é como um retrato de uma sociedade: tem caráter ideológico, representa interesses de um grupo e como tal reflete as necessidades e as contradições de uma época e de
uma determinada população. Não diferente
disso, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) é resultado histórico
de um jogo de forças e interesses (Lei Federal
n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996) e foi
instituída com o objetivo geral de atender as
demandas da realidade educacional brasileira
neste final de século.

A LDBEN visando a democratização, entendida aqui como garantia de acesso e permanência na escola, trouxe uma novidade no que diz
respeito ao tipo de sistema ou regime adotado
pelo Ensino Fundamental, sugerindo e estimulando, através do Artigo 32, parágrafos 1º e 2º,
da LDBEN nº 9394/96, que o ensino fundamental seja baseado no regime de Progressão
Continuada e não mais no antigo modo seriado.
O regime foi adotado no Estado de São Paulo,especificamente no Município de São Paulo,
a “sugestão” foi imediatamente acatada pelo
Secretário Municipal de Educação, Paulo Freire, que fundamentou-se no referido artigo 32
da Lei Federal n.º 9.394, a estratégia de adoção do regime, de acordo com os documentos
oficiais do Município, contribui para viabilizar a
universalização da Educação Básica, que é o
impulso para as nações se projetarem e competirem mundialmente, também é um meio de
garantir o acesso e principalmente a permanência do aluno na escola.
Para garantir a “aceitação” pelos professores
da Progressão Continuada no âmbito escolar,
a Secretaria Municipal de Educação divulgou
alguns outros documentos de cunho pedagógico que explicitam as bases teóricas como
sendo aquelas do Construtivismo, ou seja,: os
princípios de Piaget, Emília Ferreiro e Paulo
Freire, conceitos de que todos são capazes de
aprender e que a aprendizagem é ininterrupta e
não linear. A história da Pedagogia brasileira é
uma espécie de colagem de modelos importados, que resulta em um quadro sem sequência
bem definida. Última moda é o Construtivismo,
que nem é método pedagógico, mas sim um
conjunto de teorias psicológicas sobre as estratégias utilizadas pelo ser humano para construir o seu conhecimento.
A partir destes princípios, teoricamente não
fazia mais sentido reprovar um aluno pela falta
de domínio de alguns conteúdos, mesmo porque a avaliação passa a ser constante, contínua e cumulativa e o reforço escolar e a re1056
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cuperação, se necessários, devem ocorrer ao
longo do ano. A retenção de um aluno só acontecerá ao final dos ciclos em casos extremos
de não superação dos conteúdos e de faltas
acima de 25%.

COMO O PROFESSOR LIDA COM
ALUNOS EM DIFERENTES NÍVEIS DE
CONHECIMENTO DISTINTOS
Já é tempo de perdermos a ilusão perversa
de que alunos diferentes devem todos aprender em igual medida, qualitativa e quantitativamente. Não podemos forjar nossos alunos
em um mesmo molde; ao contrário, temos que
encontrar o molde que melhor nos permite ensinar a cada um, levando todos a aprender.
Trata-se de reconhecer, finalmente, que não há
homogeneidade no grupo classe, por mais parecidas que as crianças e adolescentes sejam,
porém a proporção do nível de interesse e as
diferenças de aprendizados são absurdas.
Segundos alguns estudos, outro aspecto central é revitalizar os Conselhos de Escola, classe
e outros que possam analisar criticamente as
situações de aprendizagem dos alunos, suas
dificuldades e apontar formas de superá-las,
para encaixá-las em um molde único. É tempo de reflexão e de ação conseqüente, portanto, tempo de muito trabalho.Os professores
continuam enfrentando esses desafios - e eles
certamente o farão - a relação que mantém
com seus alunos deverá ser substancialmente
alterada. Perderá seu caráter ameaçador para
se constituir em parceria eficaz, baseada em
trocas constantes e fornecimento de apoio efetivo, com o objetivo último de promover o crescimento de todos, inclusive o dos próprios professores. Enfrentando a heterogeneidade dos
alunos que freqüentam sua classe, aguça-se a
compreensão docente acerca do processo de
aprendizagem, bem como da forma como ele
se articula com a estrutura dos conhecimentos
a serem construídos e com as habilidades a
serem desenvolvidas em cada área.

O professor passa a atender melhor a sua
clientela, quando reconhece ser ele o especialista em aprendizagem: não o psicólogo, não o
neurologista, não o fonoaudiólogo ou qualquer
outro mestre que auxilie o aprendizado. Porém
quando se lida em uma Sistema que agrega
alunos de classes pobres, é muito difícil equalizar esse desafio, pois muitos não tem interesse
em aprender, nem tentam chegar no mesmo
nível de aprendizado que o colega, muitas vezes pela garantia de que não serão reprovados
no fim do ano letivo. Por esse motivo e pela
falta de suporte nas aulas de reforço que teoricamente teriam que ser aplicadas, para que
o ciclo não fosse prejudicado, os alunos cada
vez mais, vêem um ambiente de comodidade
para eles, pois sendo assim tem praticamente uma “aprovação automática”. Em sua dissertação, Brito (2001) registra que “o próprio
Programa de Formação Continuada, oferecido
aos professores, não priorizou como tema a
progressão continuada, proporcionando pouca
reflexão em torno da ruptura com a seriação e
a necessidade de mudança na concepção de
avaliação”
O professor como figura se não a mais ou
umas das figuras mais importantes em uma
Instituição de Ensino, tem o papel de se adequar com aquela situação e tentar transferir
conhecimentos iguais á todos, mais se torna
um desafio quando nem todos os alunos possuem a maturidade, o interesse ou até mesmo
a capacidade de entender ou desenvolver um
trabalho junto ao professor,por isso a progressão continuada nos moldes que o nosso sistema educacional vem se formando é um grande
problema.
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O REFLEXO DA PROGRESSÃO
CONTINUADA OU “APROVAÇÃO
AUTOMÁTICA” DOS ALUNOS?

Porém os resultados deram os dados que todos os educadores previam: muitos alunos não
tiveram notas aceitáveis nem boas, não pelo
fato do ensino não ser de qualidade, mais o
conforto dos alunos em saber que independentemente de seu rendimento não serão reprovados faz com que os mesmos não se dediquem nem estudem e somente nessas provas
nacionais que o povo tem a noção de como
o impacto da progressão continuada afeta os
alunos. A progressão continuada quando mal
aplicada, o que é denunciado por pais, alunos
e professores em algumas redes brasileiras, é
ruim e se converte na aprovação automática,
quando quem não aprende é levado ano após
ano sem absorver as matérias (ALAVARSE,
2013).

Alunos por escola e incorporamos esta informação ao banco de dados do Censo Escolar.
Também incluímos a média de Com a hipótese
de não haver mudança de aprendizado com a
passagem para o regime de ciclos, pode ser
forte se considerarmos a crítica existente que o
regime de ciclos está apenas promovendo os
alunos à série seguinte sem compromisso com
o aprendizado. Além disso, a diminuição da
evasão sozinha, supondo que os alunos que
deixam de evadir são mais fracos, pode ser suficiente para diminuir o desempenho médio das
turmas. Para testar esta hipótese estimamos o
impacto da adoção de ciclos sobre o desemPara Ocimar Alavarse, o que deve ser aplipenho Escolar medido pelas notas obtidas nas
provas de língua portuguesa e matemática na cado é o acompanhamento completo para alunos com baixos índices de aprendizado, com
Prova Brasil.
retomada de conteúdo e revisões nos próximos
Um impacto não significativo reforça a hipóte- anos, para que ao final dos ciclos cheguem ao
se de que haverá ganho em termos de retorno mesmo nível de todos os outros. Apenas reprosalarial relacionado ao aumento de escolarida- var quem não obtém boas notas custa caro ao
de, dado o impacto positivo do ciclo nas taxas governo e esses alunos, desanimados, podem
de rendimento escolar. Caso contrário, será acabar evadindo. E um alto índice de reprovanecessário verificar se o impacto positivo da ção e abandono escolar não significa uma educação rigorosa e exemplar, já que, nesse cenáprogressão continuada.
rio, todos perderam a possibilidade de um bom
Nos anos de escolaridade dos jovens no ensino, em que todos aprendem (ALAVARSE,
futuro, compensa o efeito negativo dos ciclos 2013).
no aprendizado. Em uma Prova Brasil realizada
em 2007, reporta a transição escolar ocorrida
em 2005. Os resultados de testes referem-se
à língua portuguesa e matemática para os alunos das 4a e 8a séries do ensino fundamental
da rede pública urbana.

Em sua dissertação, Brito (2001) registra que
o próprio Programa de Formação Continuada,
oferecido aos professores, não priorizou como
tema a progressão continuada, proporcionando pouca reflexão em torno da ruptura com a
seriação e a necessidade de mudança na conMantemos como unidade de análise a esco- cepção de avaliação.
la, para tanto utilizamos a média das notas dos
algumas variáveis socioeconômicas dos alunos da escola que podem ser relevantes para
explicar seu desempenho: educação da mãe,
idade, sexo, raça/cor, se o aluno trabalha ou
não, se mora com pai e mãe, se participa do
Programa Bolsa-Família e se cursou creche ou
pré-escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Progressão continuada sistema educacional implantado em nosso País, copiado de países
de primeiro mundo onde os estudantes possuem determinações e responsabilidades com os
resultados educacionais. A progressão continuada foi implantada para combater altos índices
de evasão , repetência escolar e analfabetismo , mas o que acabou sendo compreendido pela
sociedade brasileira como “aprovação automática “ , título esse totalmente reprovado pela secretaria da educação , que não enxerga o método como empurrador para a série seguinte mesmo
sem ter assimilado os conteúdos mínimos para exercer a cidadania.
Desde a implantação da progressão continuada contribuiu para o descaso com a educação
pois os alunos não estudam para avançar o nível de conhecimento .Não é preciso prestar a atenção nos conteúdos que os professores estão tentando passar para os alunos já tem aprovação
garantida , não estudam na escola, muito menos em casa , para se ter um real estudo é preciso
se aprofundar nas atividades ensinadas na escola para ser ter a tão sonhada competência e
habilidade . Em resumo o aluno vem para a escola para fazer tudo, menos estudar , até aqueles
alunos que eram dedicados, estudavam ,já estão contaminados pois para que vai se dedicar
se os outros que faltam , não participam positivamente no ambiente escolar , vai passar de ano
letivo do mesmo jeito , mesmo o aluno tendo 250 faltas no período diurno e 200 no período
noturno no ensino fundamental está aprovado.
Quando ocorreu a implantação da progressão continuada a sociedade ficou perdida principalmente quem estava do lado de dentro dos muros da escola não conseguiam assimilar o
novo método , foi difícil de digerir as novas regras descabidas , mas foi necessário aprender a
conviver mesmo sendo contra e de lá para cá a instituição escola só foi piorando , o desânimo
tomou conta de todos . Hoje os professores não tem mais o prazer de preparar as suas aulas ,
a Secretaria da Educação Estadual de São Paulo implantou uma apostila que fixa as diretrizes
que devem ser seguidas , é lamentável em um País que se diz democrático o professor não ter
o direito de escolher o que acha ser mais necessário para a turma específica após uma avaliação diagnóstica , muitas vezes os conteúdos são fora da realidade dos alunos, as apostilas são
perdidas , esquecidas, ficando muito difícil ensinar alguém que não está nada preocupado com
a sua própria educação.
O que tem acontecido com as escolas hoje em dia virou “point” ponto de encontro para conversar em sala de aula, ouvir música , atender celular ou ficar na internet em celular de última
geração , e se o professor chamar atenção pela indisciplina corre um grande risco de sofrer
violência de diversos graus , indo de ofensa verbal até a mais drásticas que é a morte que virou
cenas corriqueiras nos tablóides dos jornais policiais . Hoje encontramos escolas destruídas ,
alunos depredam , picham, brigam, se drogam, perderam o vínculo de amor que antigamente
víamos , ficavam na mesma escola a vida inteira, conheciam os diretores, professores, inspetores
. respeitavam , tinham receio de ir para a direção .
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Hoje são poucos professores que ficam por bastante tempo na mesma escola , muitas vezes
encontramos professores contratados que dão aulas em várias escolas , mudam constantemente de escola, largam salas no decorrer do ano letivo , é muito triste saber que os professores
estão perdendo o prazer em sua profissão que já foi tão respeitada,e muitas vezes estão adoecendo e até morrendo em decorrência do estresse , pelo descaso dos alunos, políticos, pais,
sociedade , é lastimável ver em seu dia a dia alunos saindo da escola vazias de conhecimento.
Nosso país possui uma história sobre educação muito conturbada , primeiro só tinha direito
os filhos dos abastados que contratavam professores particulares ,os demais eram analfabetos
, depois a escola se tornou um pouco mais aberta mas mesmo assim eram poucas e o acesso
era difícil muitas vezes era preciso andar muito , era uma escola rígida expunha os alunos a
constrangimentos , humilhações , usavam agressões físicas como método de ensino o que levava a desistência , depois criaram a sabatina e o exame de admissão que fazia o aluno estudar
pois se não fosse aprovado era expulso da escola pública e os pais tinham que pagar escola
particular .
Nesse passado da educação de nosso País não acontecia a inclusão dos portadores de necessidades especiais ou estudava em uma escola própria para deficientes ou ficava a cargo da
família cuidar que muitas vezes escondiam os seus filhos dentro de seus lares. O ensino médio
não era prioridade era preciso fazer muitas vezes vestibulinho para poder estudar, eram poucas
escolas que tinha ensino médio pois a reprovação era uma prática tão comum por décimos da
média o aluno sofria a reprovação o que causava o fracasso escolar prática comum até os anos
90 , método também repulsivo pois muitas vezes o aluno era retido em uma única matéria as
vezes por perseguição com o aluno .
Na verdade a educação nunca foi levada a sério em nosso País , os índices comprovam que
nossos alunos já não sabem como estudar pois não tem o costume de exercitar o cérebro e
infelizmente essa prática causa falta de vontade de estudar pela certeza da aprovação já contaminou os alunos das séries iniciais , os professores que sobreviveram, reclamam da falta de
interesse .Os cursos voltados para novos profissionais de educação estão vazios , são poucas
pessoas que se interessam pela profissão , os governos estaduais e municipais fazem concursos
os ingressantes ficam pouquíssimo tempo e exoneram , muitas vezes encontramos no período
noturno pessoas que se aventuram a educação , fazem bicos como professores exercem suas
profissões durante o dia e a noite vai dar algumas aulas pois hoje tendo curso superior em qualquer área permite ser “quebra-galho”da educação.
A progressão continuada conseguiu tirar o direito das camadas mais pobres da sociedade
de terem a oportunidade de se inserirem ao mundo do conhecimento , dos estudos, virou um
ciclo vicioso , um culpa o outro , o professor não sabe mais ensinar como antigamente e o aluno também não estuda como antigamente só que ninguém percebe que estamos vivendo o
agora. Mas o principal culpado fica esquecido que são os políticos , pedagogos de gabinetes
que escrevem sobre as escolas mais se quer na grande maioria das vezes sequer estiveram
a frente de uma escola pública a elite tem acesso as escolas de renomes que garantem futuros
intelectuais que muitas vezes são filhos dos mesmos políticos responsáveis pela implantação da
progressão continuada , os seus filhos não são afetados por uma ação tão irresponsável com
essa ações que propositadamente articulam os pobres de conhecimento que se deixam levar
por promessas cada eleição , são explorados em seus empregos ganham salários miseráveis
, convivem com falta de saneamento básico , casas horríveis , e não conseguem enxergar uma
vida melhor pela falta de estudo.
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É muito triste verificar que os índices mundiais educacionais demonstram que o Brasil está
em péssima colocação , hoje os nossos alunos estão saindo da escola sem saber ler e escrever,
ou saem analfabetos funcionais lê e escreve mas não absorve informações sobre a leitura , as
quatro operações da matemática é assunto que não faz parte da vida dos alunos , estamos convivendo com a falta de qualificação dos profissionais que muitas vezes concluem o ensino médio
e em alguns casos até ensino superior sem qualidade e não conseguem colocar os conteúdos
ensinados na prática do dia a dia exercendo a cidadania .
Hoje as empresas não conseguem preencher as vagas disponíveis pela falta de qualificação,
é vergonhoso saber que muitas empresas estão importando mão de obra , e nossos políticos
continuam na mesma inércia , fingindo que não está acontecendo nada de caótico com nossos alunos que não tem mais interesse pelo conhecimento acreditam que tem tudo na internet
mas não conseguem perceber que mesmo nas redes sociais é preciso ter discernimento para
saber se a informação é real ou não . Trouxe a baila as informações que tenho desse sistema
falido e que por experiência própria de 20 anos de magistério que dessa maneira o Brasil só vai
piorando e o analfabetismo funcional é muito grave e gritante não está sendo observado pelos
responsáveis pelas legislações educacionais o que é preciso uma mudança da instituição escola
que sempre foi considerada como um espaço sagrado onde os pais acreditavam em deixar seus
filhos para serem inseridos na sociedade como cidadãos , hoje é muito grave o que virou uma
escola “depósito de pessoas” , que não conseguem fazer as suas obrigações , ensinar o aluno
a “aprender a aprender” é preciso que a sociedade desperte e exija mudanças substanciais e
urgentes.
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INCLUSÃO ESCOLAR PERCURSOS E
SUAS IMPLICAÇÕES

RESUMO: O presente estudo aborda a Inclusão na educação básica regular, questões sobre o
cotidiano escolar e a inserção de deficientes no contexto escolar garantido na LDB como direito logo na primeira infância. A importância dos jogos, brinquedos, brincadeiras que influenciam no desenvolvimento geral da criança, influência do jogo na aprendizagem dos deficientes mentais.A psicomotricidade que visa o comportamento motor, emocional e intelectual.
Uma educação inclusiva que não exclui, o professor como mediador dessa educação para a
formação de uma sociedade mais humana.Exclusão vista a partir da primeira infância, as implicações da inclusão desses deficientes e o relato de experiências com crianças deficientes
em uma Rede Municipal de Ensino. Os resultados mostram que uma formação continuada
dos professores pode atender essa demanda e a importância da equipe interdisciplinar são
questões abordadas na ótica de autores que definem a educação especial como importante é
garantida para todos indistintamente.

Palavras-chave: Inclusão; Deficientes; Jogos; Educação Especial; Professores.

1064

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

INTRODUÇÃO

A

educação inclusiva torna-se relevante pelo ideal de uma escola para todos conforme
a LDB 9394/96 no capítulo III, art. 4º, inciso III, diz que é dever do Estado garantir o
“atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” primando à assistência à criança portadora de necessidade especial de forma biopsicossocial.
A obra de Aguiar traz a reflexão sobre a importância dos jogos no ensino para crianças deficientes, com problemas de aprendizagens utilizando de metodologias que remetem a vida cotidiana dos educandos deficientes.
A obra de Freller (orgs.) remete a temática educação inclusiva a qual deve ser analisada com
cautela, pois é preciso cuidar para que não seja apenas um modismo. Também trazem a reflexão
sobre as políticas públicas para com essa temática que de fato vem sendo concretizado e qual
eficácia tem surtido para com os deficientes de 0 a 6 anos de idade na educação infantil. Traz
relatos de experiências observadas em algumas instituições de São Paulo.
A obra de Facion (orgs.) faz menção as diferentes forma de inclusão que vão além da deficiência mental ou física. Aborda desde questões socioeconômicas que impedem uma criança de
ser respeitada na sua subjetividade enquanto um cidadão que têm direitos. Aborda a postura e
a formação dos profissionais para atender essa demanda e os desafios enfrentados e possíveis
sugestões para melhorias no futuro.
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JOGOS PARA O ENSINO DE CONCEITO
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O autor Aguiar (1980) aborda a importância
dos jogos para crianças e adolescentes com
problemas de aprendizagem. Tal estudo é fruto
de uma experiência de pesquisa realizada com
crianças e adolescentes de uma instituição de
ensino. O objetivo deste estudo foi aplicar jogos que abordam conceitos relevantes para
vida cotidiana tendo por base atividade de ordem motora e o desenvolvimento cognitivo.
O livro trata sobre a origem da educação
inclusiva na rede regular de ensino em que
iniciou no âmbito internacional na década de
1980 por ocasião do ano Internacional das
pessoas deficientes ocorrido em 1981 visando o processo de construção da cidadania
dos deficientes. De acordo com Beraldo apud
Aguiar que em 1994 foi assinada a declaração de Salamanca marco histórico a favor da
inclusão em vários países inclusive no Brasil.
O princípio fundamental dessa declaração é
de que as escolas devem acomodar todas as
crianças possibilitando que elas aprendam juntas independente de quaisquer dificuldades ou
diferenças que possam ter (física, intelectual,
social, emocional, linguística etc...). Logo se
entende que as escolas devem estar preparadas para atender diversas necessidades de
seus discentes assegurando uma educação de
qualidade a todos.

Aguiar salienta a importância do oferecimento de cursos de reciclagem para capacitação
dos docentes e a importância de um corpo técnico especializado (psicólogo fonoaudiólogo
e psicopedagogo) um atendimento de forma
biopsicossocial. O autor faz uma revisão geral de sua pesquisa sobre jogos que incluem
brincadeiras, brinquedos e lúdico na educação
e no ensino de conceitos. A priori ele faz uma
breve reflexão do significado das palavras:
jogo, brinquedo, brincadeira e ludicidade em
que ideia de jogo é vista como passatempo,
divertimento, brinquedo objeto que serve para
crianças brincarem, brincadeira vista como entretenimento ato ou efeito de brincar e lúdico o
que tem caráter de jogos, brinquedos e divertimentos.
Já para Gomes (2000, p.12) prefere o termo
“atividades recreativas” que corresponde toda
ação motora ou não que causa prazer, espontaneidade e ludicidade. Aguiar comenta sobre
a questão da psicomotricidade, a influência
no desenvolvimento geral da criança visando
como o comportamento motor, emocional e
intelectual que estão interligados nas atividades lúdicas. Tais atividades são reconhecidas
como meio de fornecer a criança um ambiente
agradável, motivador, planejado e enriquecido
que possibilita aprendizagem de várias habilidades.

Segundo Aguiar (2015) “na educação infantil
mediante a brincadeira, na fantasia a criança
forma base e adquire a maior parte de seus
repertórios cognitivos, emocionais, sociais e
motores” contribuindo assim para o processo
Aguiar (2015) também destaca que desde a
de construção do conhecimento da criança.
constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 aumentou o número de autores nacioAguiar (2015) descreve a metodologia e
nais que se dedicam a estudos nessa temática. os resultados de cada jogo aplicados em 21
Também menciona a LDB como a Educação participantes deficientes mentais de nível inteNacional de 20 de Dezembro de 1996 art.58 lectual moderado entre 8 a 17 anos de idade
em que expressa o atendimento da educação sendo 11 do sexo masculino. Antes de aplicar
especial como modalidade de educação esco- os jogos foi necessário aplicar alguns testes
lar oferecida preferencialmente na rede regular psicológicos tais como: Escala de Maturidade
Mental Colúmbia (CMMS) e o Teste das Made ensino para educandos deficientes.
trizes Progressivas Coloridas de Raven com a
finalidade de avaliar a capacidade de raciocínio geral e intelectual de cada participante e o
teste dos Conceitos Básicos de Boehm (BTBC)
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que avalia o domínio de conceitos consideraA crença de que o convívio em grupos hetedos necessários para as aprendizagens acadê- rogêneos é benéfico para formação humana
micas das primeiras séries escolares.
deve ser considerado um princípio orientador.
Elucidam a importância da atuação do professor
Da aplicação dos jogos como objetivo de como mediador cultural cuja função é formar as
verificar a generalização para situações do novas gerações para atuar na vida social tornancontexto escolar em que focalizam vários con- do assim uma sociedade mais humana e menos
ceitos em diversas categorias tais como: late- “coisificada” em que trata os deficientes de forma
ralidade, tempo, espaço, ordem, quantidade, preconceituosa implicando em conceber a includiferente, semelhante, igual, pular, alto, baixo, são como processo de reflexão sobre sentimenperto, longe dentre outras. De acordo com tos e ações de todos os envolvidos em prol da
cada categoria foi desenvolvido jogos com fins construção de um ambiente inclusivo.
pedagógicos e cada participante foi sendo avaliado averiguando a influência do jogo sobre a
É importante refletir: Será que todas as escolas
aprendizagem de conceitos básicos à leitura e de ensino regulares estão preparadas tanto em
à escrita em deficientes mentais alfabetizados infraestrutura quanto corpo docente para atene verificar a sua generalização para situações der a essa demanda? Acredito ser algo a priori
do contexto escolar.
inatingível de se saber, pois infelizmente a fiscalização para com essa demanda é desdenhada.
Por fim Aguiar finaliza dizendo que a pesqui- Vale ressaltar que considerar que uma escola é
sa teve por objetivo a eficácia do ensino de inclusiva a partir do momento em que a um aluno
conceitos relevantes para a vida cotidiana por deficiente é algo muito vago e caberia uma amplimeio de jogos a pessoa com problema de tude nos requisitos essências para atender essa
aprendizagem promovendo assim o desenvol- demanda assim como prevê as Leis de Diretrivimento cognitivo. Ainda refere que os jogos zes de Bases da educação em que o atendimenpedagógicos podem ser uma proposta de me- to deve ser igualitário a todos independente de
todologia de ensino propicia a educação inclu- raça, cor, cultura, credo e ou necessidade física
siva.
e psicológica.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PERCURSOS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A presente obra traz a reflexão sobre a importância da educação inclusiva na educação
infantil remete as políticas públicas para com
essa temática e os problemas enfrentados para
atender essa demanda de portadores de necessidades especiais logo na primeira infância.
Existem quatro questões importantes tais
como: ambientes inclusivos para educação infantil: considerações sobre o exercício docente
referente à formação do professor, o atendimento as crianças deficientes nas escolas de
educação infantil regulares em que deve ser
concebido como benefício para todas as crianças. Sekkel e Casco (2011) apontam as vantagens e desvantagens desse convívio, tendo em
vista situações de aprendizagem e de socialização para todas as crianças.

Segunda questão importante é sobre a Infância na Creche por Maria Letícia B. P. Nascimento
(2011) em que de início a autora traz a reflexão
sobre Inclusão e exclusão salientando como conceitos complexos, pois, segundo a autora no que
se refere à infância na creche , implica em reconhecer esse espaço como direito da criança a
primeira etapa da educação básica. Em tempos
remotos houve-se a necessidade de se construir
creches a partir do momento em que as mulheres começaram a trabalhar, tais creches forneceram suporte no cuidado de seus filhos enquanto
trabalhavam porém a visão dessas creches permeia apenas uma visão assistencialista.
A autora cita que a partir de 1988 com a constituição houve alguns avanços sociais na legislação reconhecendo a criança como alguém que é,
e que, portanto têm direitos, evidenciando assim
um novo paradigma na concepção da infância e
elencando as práticas sócias e pedagógicas voltadas para crianças pequenas. Logo a inclusão
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da creche na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 define como a primeira
Porém incluir um sujeito implica em tratar a
etapa de Educação Básica com a Pré – Escola questão da existência das “diferenças” como
cuja função é oferecer cuidado e educação indis- “normalidade” em que segundo o autor essa norsociáveis a pequena infância.
malidade está baseada em funções físicas e psíquicas. Entretanto conciliar diferença e igualdade
É a partir dessas duas novas condições que a implica de forma inconsciente, pois “toda consautora infere em pensar no termo inclusão, entre- cientização que não leve em conta o “inconscientanto ela pontua que tais avanços não implicam te” corre o risco de produzir falsas mudanças”.
necessariamente em resultados efetivos em que
ainda há restrições para que crianças tenham
O autor traz a consciência no que implica tais
acesso à creche havendo requisitos para serem ações de inclusão e exclusão no que tange o
matriculadas tais como raça, cor e as que che- psicológico da criança e de todos os envolvidos
gam a ter acesso mas não a garantia do direito na educação inclusiva em que há uma grande
de uma assistência de qualidade em que é notá- preocupação em medidas legais e administrativel o pouco investimento, a que são submetidos vas que não serve se não mantiver a consciênos educadores por mão de obra barata e falta cia tranquila, porém não passa de algo técnico
de formação , persistindo assim o estigma da ex- – científico. O autor relata o caso de uma profesclusão, sendo que a própria LDB da garantia do sora que prestou concurso e passou, porém a
atendimento igualitário em todos os sentidos no mesma alegou que não prestou concurso para
arquitetônico, na alimentação, no material didáti- trabalhar com crianças deficientes, indignada dico e corpo docente preparado em formação con- zia que fora violado seus direitos de profissão.
tinuada. A autora conclui que em grande parte Infelizmente é uma triste realidade de que valem
dos casos a creche tem sido a etapa inicial do tantas leis se os próprios profissionais não têm
processo de exclusão social.
consciência de um atendimento humanizado em
que enquanto professor é um agente na formaA terceira questão é sobre Educação Infantil e ção de um cidadão.
Exclusão por Gisele Ortiz (2011, p 51) corrobora
a ideia “a primeira exclusão se dá no acesso e
Em um relato de experiência as autoras Marli
os serviços oferecidos ainda massificados, pa- dos S. Siqueira, Maria Cecília R. da S. Santos e
dronizados, excludentes da diversidade”. Dada à Silvana L. Yamabuchi, integrantes do Núcleo de
precariedade do sistema público de ensino em Educação Inclusiva do Departamento de Orientaque o Estado omite em atender a esse direito que ções Educacionais e Pedagógicas da Secretaria
está na própria legislação.
Municipal de Educação de Guarulhos, falam sobre as ações da equipe multidisciplinar em uma
O atendimento as crianças da pré-escola faixa rede de ensino em 2003 e sobre o atendimento e
etária dos 4 a 6 anos não contemplam as ne- desenvolvimento de uma criança de 6 anos com
cessidade das mães trabalhadoras, pois o aten- paralisia cerebral que frequentava tal instituição
dimento é apenas meio período. Ainda aborda as desde 2002.
dificuldades enfrentadas no quesito qualidade de
atendimento a crianças tais como superlotação
O desenvolvimento e o prosseguimento da
de grupos prejudicando a construção da identi- escolarização dessa aluna tiveram resultados
dade e desenvolvimento cognitivo das crianças. positivos passando a estudar o primeiro ano do
fundamental I e em 2005, já estava alfabetizada.
A quarta questão é sobre Igualdade e Diferen- Um relato de sucesso entre parceira da escola
ças (LACAN apud VOLTOLINI, 2008, p.63) aborda e equipe médica multidisciplinar resultando uma
o sujeito com deficiência no âmbito social dizen- educação humanizada, transformadora e assim
do: “sustentar uma “igualdade” que respeite as inclusiva, conclui as autoras.
diferenças, é o eixo paradigmático da chamada
política inclusiva que assim constrói sua diferença em relação à política anterior, dita “integrativa”.
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Do terceiro relato de experiência “Grupos de
Sensibilização: uma experiência de identificação
e envolvimento de educadores” (Silva, 2011 p.
105), aborda a experiência com um grupo de
educadores de Educação Infantil em uma creche/pré-escola universitária situada dentro do
campus de uma grande universidade brasileira,
cujo atendimento é destinado aos filhos de funcionários, docentes e alunos. Em que tal pesquisa tinha como foco a formação dos educadores,
levando em consideração suas diferenças e vivências individuais, medos e angústias próprias
da arte de educar de maneira integral, inclusiva.
Foram formados grupos de sensibilização com
o objetivo de atender a demanda dos educadores e ao final do ano percebeu-se a importância
de “criar espaços para o educador se sentir acolhido em que ele tem a liberdade de falar sobre
suas angústias, fragilidades, medos, fantasias,
criando assim um forte processo de identificação” (SILVA, 2011 p115).

INCLUSÃO ESCOLAR E SUAS
IMPLICAÇÕES
A presente obra do autor Facion Orgs.) faz
menção a inclusão escolar e suas implicações
abordando diversos temas que envolvem não
somente a questão de portadores de necessidades especiais, mas principalmente questão
ligada a situação socioeconômica.
A primeira temática se refere à Exclusão: uma
metacategoria nos estudos sobre educação por
Carmem Lúcia G. de Matos e José Raimundo
Facion em que conceituaram de forma intrigante algumas situações que envolvem a exclusão
elencando a educação em meta categorias. A
priori referem que o pressuposto, pois categorizam alunos em risco socioeducacional para
facilitar a distinção entre os que são excluídos e
os que não são.
Essa distinção aparece ainda como uma estratégia identificada por Popkewitz e Lindblad
(apud FACION e MATOS, 2012, p.11) relatam
como classificação humana sendo utilizada
para facilitar a exclusão/inclusão desses grupos
em relatórios estatísticos educacionais especialmente os governamentais.Isto Visava apenas
como números para traçar o perfil e inventariar
pessoas, assim a sociedade contemporânea
banaliza o modo de vida das pessoas, ou seja,
para as políticas públicas do nosso país os sujeitos pobres permanecem indiferentes.

E por fim o relato da experiência do grupo ponte
na inclusão escolar de crianças com transtornos
graves por Bastos (2011) relata um projeto formado por psicólogos escolares, psicanalistas e
pedagogos da Associação Lugar de Vida – Centro de Educação Terapêutica. Um trabalho clínico
que oferece um atendimento interdisciplinar para
crianças autistas, psicóticas e neuróticas graves:
“Objetivo deste trabalho é criar condições para
uma efetiva inserção social dessas crianças gravemente comprometidas e que se encontram
fora da escola por apresentarem sérios comproEstudos de Camargo (apud FACION e MAmetimentos no processo de constituição subjeti- TOS, 2012. p.21) argumentam que “os prograva” (BASTOS, 2011 p.117).
mas sociais brasileiros têm um viés pró-idosos
e um anti criança mostrando que existe reproduOferecem um conjunto de práticas interdiscipli- ção das desigualdades na distribuição de renda
nares com ênfase nas práticas educacionais vi- no Brasil”. Quanto menos alfabetizadas forem
sando o desenvolvimento global da criança e um nossas crianças menos chances terão de no
dos seus preceitos e a inclusão escolar. Logo o futuro conseguirem um trabalho com remuneraacompanhamento da criança na unidade escolar ção adequada, permanecendo assim os pobres
e feito pelo grupo Ponte que oferece ao professor do futuro que consequentemente financiaram o
suporte necessário ao seu manejo escolar para consumo de nossos idosos.
com crianças portadoras de necessidades eduA falta de incentivo por parte de nosso govercacionais.
no reflete na forma como nossas crianças veem
a escola que segundo os autores o mais difícil está sendo fazer com que elas permaneçam
na escola com aprendizagens significativas que
seja válido para o exercício da cidadania.
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Na seção sobre Políticas Inclusivas e possíveis implicações no ambiente escolar por Sandra Cordeiro de Melo, Solange Maria Lira e José
R. Facion retratam sobre os educandos com necessidades educacionais especiais em especial
os que apresentam o transtorno autista. A priori
Facion (Orgs) fazem um breve comentário sobre a origem da educação inclusiva conforme
as Diretrizes Nacionais para Educação Especial
na Educação básica (2001) que tem como finalidade a garantia e o direito de todos ao ensino
inclusive os “deficientes” preferencialmente na
rede regular (DNEEB, 2001, p. 50).
Facion (orgs) faz uma breve descrição sobre o
transtorno autista que é caracterizado por comportamentos persistentes nas interações sociais
recíprocas, desvios na comunicação e padrões
comportamentais restritos e estereotipados (FACION, 2012 p.64).
A certa preocupação levantada pelos autores
em que fica a interrogação será que as escolas possuem corpo docente preparado para
atender a essa demanda?! Segundo os autores
por suas breves pesquisas e relatos de experiências puderam constatar que na rede pública,
infelizmente a uma carência de profissionais habilitados para atender essa demanda, entretanto (FERREIRA e FERREIRA, 2004, p.66) apud
FACION (Orgs. salientam que seria interessante
uma política de educação continuada para professores da educação básica na perspectiva da
diversidade.

Cabe ressaltar que a autora teve um olhar diferenciado para essa temática indo além da visão
tecnicista e focando a subjetividade da criança,
ou seja, tendo um olhar mais humanizado. A autora ainda questiona: Estamos preparados para
ensinar a todos, inclusive aqueles que pensam
de forma diferente? Diante de vários problemas
de assistência a essa demanda desde infraestrutura, corpo docente especializado a autora
ainda vai além dizendo:
que o maior obstáculo à inclusão na área de
deficiência intelectual é a Avaliação em que ela
pode sugerir de forma coerente, a mesma lógica, flexível do plano educacional individual,
permitindo diversificadas formas de expressão
e fornecendo indicativos dos processos que
devem ser retomados no plano pedagógico do
aluno (PAN, 2004, p.111).
É interessante notar que a avaliação o professor dever ter o cuidado de não pluralizar sua
metodologia de avaliação respeitando o tempo
de aprendizagem do aluno por mais que o sistema seja falho nessa área o professor tem de
ser um agente transformador para a formação
de um futuro cidadão respeitando sua subjetividade.

A obra conclui sobre as perspectivas da inclusão escolar e sua efetivação em que traz a
reflexão sobre a inserção do aluno na rede regular de ensino, (Facion e Silva, 2011 p.175)
“Inserir o aluno com necessidades educativas
especiais no ensino regular por si só seria uma
pseudo inclusão. A inclusão por mais justa que
seja requer muita reflexão e preparo do contexto
Conforme o exposto, a deficiência intelectual escolar.”
e Educação contemporânea: uma análise dos
sentidos da inclusão escolar. A autora Miriam
Vale ressaltar que a inclusão no Brasil segunAparecida G. S. Pan (2004) traz a reflexão sobre do os autores envolve assuntos sociais, polítio real sentido da inclusão especificamente para cos, educacionais dentre outros. Entretanto
deficientes mentais em que ela pontua:
é notória que houve um aumento significativo
em que as escolas têm recebido crianças com
a criança deve ser educada preferencialmente necessidades especiais em um fluxo cada vez
na sala de aula regular, sendo lhe asseguradas mais acentuado. Diante várias legislações e dicondições metodológicas para que sua apren- retrizes para com essa temática entende-se que
dizagem ocorra. Não a criança que deve ser o sistema escolar brasileiro está diante do deresponsabilizada pelos seus déficits, mas é a safio de alcançar a educação que contemple a
escola que precisa estar preparada para educar diversidade da condição humana (FACION; SILa todos (PAN, 2004, p. 73).
VA, 2011).
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A DIVERSIDADE NA SALA DE AULA
Com base no texto “A diversidade na sala de
aula” (2007), para entendermos a diversidade
em sala de aula em seus diversos aspectos,
primeiro temos que compreender a definição
do que é diversidade.Diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, diferente e variado,
é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si,
ex.: diversidade cultural, diversidade biológica,
diversidade étnica, linguística, religiosa, etc.
Este texto (2007), nos mostra que esses aspectos são encontrados em nossa sociedade
e principalmente em sala de aula onde permeiam as relações que em muitas das vezes
não são bem aceitas e compreendidas entre os
próprios educandos. O professor irá enfrentar
desafios em sua proposta como: situações de
desrespeito, bullying, discriminação, preconceito, hipocrisia por parte do grupo, por isso o
professor deve permear essas relações estabelecendo o respeito e empatia com as diferenças encontradas em sala de aula, valorizando os aspectos positivos dessas relações e a
inserção dessas crianças outrora segregadas.

Se pensar em uma educação inclusiva das
pessoas com suas alterações ou limitações
nas funções mentais é voltar-se para o próprio conhecimento atual no desenvolvimento
humano.Identificar com clareza aquelas que
apresentam problemas reais de funcionamento
mental. Inclusão não é só acolher e incluir alunos com diversidade é entender qual é o papel
do adulto no desenvolvimento das novas gerações. A noção de deficiência mental na educação vai aparecendo com mais frequência à
medida que a escola vai se universalizando. A
comunicação é um aspecto importante, trabalhá-la inclui a linguagem corporal, a linguagem
falada, as formas gráficas registradas como desenho, pintura e a escrita. A escola é responsável pela socialização dos indivíduos, espaço
de transformação com solidariedade espírito
de coletividade e respeito ao bem comum (DIVERSIDADE, 2007).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O tipo de pesquisa foi elaborado através de
documentação pedagógica, com autores que
falam sobre inclusão, a educação inclusiva e
a necessidade desse novo olhar para o atendimento das pessoas com deficiência, as transformações necessárias para a garantia desse
atendimento. Foram pesquisadas também no
Assim, as ações no processo de ensino Google as leis que regem a educação especial
aprendizagem devem se tornar processos como Diretrizes Curriculares Nacionais para
criativos dando origem a novos caminhos.As educação especial na educação básica e LDB.
atividades humanas que tem a emoção como
As obras analisadas foram: AGUIAR, João
matéria, aquelas que tiramos emoções de seu
próprio conteúdo são situações propícias ao Serapião de. Educação Inclusiva: jogos para
desenvolvimento das pessoas com diversida- o ensino de conceitos. FRELLER, Cintia Code, aumento da autoestima da criança ou de pit; FERRARI, Marian Ávila de Lima e Dias;
seus familiares; relacionamento com os cole- SEKKEL, Marie Claire (Orgs.). Educação Inclugas; desenvolvimento da linguagem oral, maior siva – percursos na educação infantil. FACION,
José Raimundo (Org.) Inclusão escolar e suas
autonomia para locomoção e orientação no
implicações.
espaço físico da escola; desenvolvimento no
processo de construção da linguagem escrita.
Nesta pesquisa foram analisados alguns arTodo ser humano se desenvolve a partir da vida tigos, documentários, teses e outros trabalhos
em sociedade; nas relações, portanto, isso fa- científicos que discutem e apresentam reflevorece no desenvolvimento do pensamento e a xões, sugestões que podem contribuir para
construção de conhecimentos sobre o mundo uma maior compreensão da temática apresen(DIVERSIDADE, 2007)
tada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a inclusão escolar
vem sendo um dos temas mais polêmicos quando o assunto é educação na atualidade. Os autores abordaram diversas situações que envolvem a inclusão desde deficientes a socioeconômicas. Abordaram sobre possíveis metodologias de ensino através de jogos dos quais possibilitam
elencar o ensino trazendo situações que fazem parte do cotidiano do educando.
Outra situação são as condições socioeconômicas porque a inclusão não se dá apenas pelos
deficientes, mas de acordo com a LDB (9394/96) que garante ensino a todos de forma igualitária logo independente se há ou não deficiência, deve-se ter esse direito a educação valido a
todos desde a primeira infância. Sendo assim é importante se conscientizar que ao receber o
aluno é fundamental conhecer o máximo possível de seu histórico e de sua condição.
E que todo ser humano possui suas diferenças e suas deficiências que muitas vezes podem
não ser físicas, psíquicas, mas podem ser emocionais, relacionais e que todos devem ser respeitados e incluídos em nossa sociedade.
É importante também o preparo do corpo docente que muitas das vezes é desdenhado pelos
próprios profissionais da educação, entretanto é válido lembrar que a criança é um ser em formação e os docentes têm que ter essa visão de humanizar garantido assim o princípio da igualdade
conforme a constituição de 1988.É ter um olhar para o outro se colocando com empatia no lugar
do outro. Todos nós temos nossas diferenças.
É garantir o atendimento conhecendo a demanda real, assegurar, complementar, suplementar
com os serviços especializados, serviços de apoio pedagógico, criação de classes especializadas, acessibilidade adequada, transporte escolar e conteúdos escolares adequados, ligação
com os sistemas de saúde, atendimento á domicílio, atuar em equipe multidisciplinar é o que
institui as nossas Diretrizes Curriculares Nacionais para uma educação especial na Educação
Básica.
O ensino na modalidade de educação especial tem ganhado outra forma de concepção nas
últimas décadas, pois essa demanda é crescente cada vez mais e precisa ser atendida de forma qualificada e humanizada. As escolas particulares e especializadas contam com materiais,
tecnologia, equipamentos e professores especializados. enquanto o sistema regular de ensino
ainda precisa ser adaptado, estruturado e transformado para atender de forma inclusiva.
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LITERATURA INFANTIL E AS HISTÓRIAS
PARA CRIANÇAS NO CAMPO DO
DESENVOLVIMENTO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar e discutir as funções da literatura infantil na
Educação. Para isso, foi realizada uma investigação bibliográfica em livros, artigos, anais de
congressos e teses de doutorado em espanhol, português e inglês sobre literatura infantil.
Com base no exposto, conclui-se que o encontro das seis funções descritas neste artigo - todas relevantes e com o mesmo grau de importância - evidencia a real dimensão educacional
da literatura infantil. Esta dimensão engloba a questão didática (essencial para o processo de
ensino e aprendizagem) e o aspecto lúdico (necessário na fase da infância), a função literária
(que, como os demais sujeitos, apresenta uma função educativa), buscamos aqui delinear as
bases gerais da influência da literatura na educação infantil.

Palavras-chave: Alfabetização; Literatura; Desenvolvimento; Educação.
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INTRODUÇÃO

D

ar às crianças acesso a todas as variedades de literatura é extremamente importante para seu sucesso. Educadores, pais e membros da comunidade devem ajudar os
alunos a desenvolver amor e paixão pela leitura. A leitura da literatura não é apenas
importante no desenvolvimento de habilidades cognitivas para ser capaz de ter sucesso em
uma escola ou ambiente de trabalho, mas também é valiosa por outras razões. Embora existam
inúmeros valores na exposição de crianças à literatura.
A literatura infantil é importante porque fornece aos alunos oportunidades para responder à
questões latentes na estrutura cognitiva e proporcionar ampla visão de mundo no que tange as
instâncias que refletem no imaginário infantil, além disso, desenvolve apreço pelo próprio patrimônio cultural e pelos outros, ajuda-os a desenvolverem inteligência emocional e criatividade,
nutre o crescimento e o desenvolvimento da personalidade e das habilidades sociais e transmite
temas importantes de uma geração para outra.
O primeiro valor a ser observado é que a literatura infantil fornece aos alunos a oportunidade
de responder à suas próprias opiniões sobre o assunto. Isso fortalece o domínio cognitivo do
desenvolvimento, uma vez que incentiva um pensamento mais profundo sobre a literatura.
Literatura de qualidade não diz ao leitor tudo o que ele precisa saber, isso permite alguma
diferença de opinião. Um leitor pode tirar algo completamente diferente da literatura do que o
leitor seguinte, baseado nos dois pontos de vista e experiências pessoais. Os alunos podem
aprender a avaliar e analisar a literatura, além de resumir e formular hipóteses sobre o tópico.
Para as crianças, os livros ilustrados sem palavras são excelentes estímulos para a linguagem
oral e escrita.
Alunos lendo livros sem palavras poderão analisar as ilustrações e desenvolver seu próprio
diálogo para a história. Isso fortalece as funções cognitivas dos alunos em formar opiniões por
conta própria e se expressar através da linguagem, resumindo o enredo de um livro sem palavras.
Os contos de fadas despertam nesse sentido uma oportunidade para os alunos aprenderem
sobre sua própria herança cultural e as culturas de outras pessoas. É crucial que as crianças
aprendam esses valores porque é necessário desenvolver atitudes positivas em relação à nossa
própria cultura e às culturas dos outros para o desenvolvimento social e pessoal.
Ao ensinar os alunos sobre a herança cultural dos outros, deve-se ter muito cuidado ao selecionar quais livros e contos recomendar aos jovens leitores. Há muitas histórias, alguns contos
populares, que contêm estereótipos flagrantes e imprecisões sobre certos grupos culturais.
No entanto, existem alguns livros infantis que são mais precisos no ensino das diferenças
culturais dos outros. Contos nacionais folclóricos representam histórias tocantes sobre família,
convívio, amizades, ética e trabalho que ensinam a aceitar as diferenças entre as culturas. Tem
mensagens positivas sobre a aceitação encorajadora das diferenças culturais entre as pessoas,
o que é algo que queremos ajudar a nutrir em nossos alunos.
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A literatura infantil ajuda os alunos a desenvolver e promover potencialidade emocional e
moral. A literatura infantil contém numerosos
momentos de crise, quando os personagens
tomam decisões morais e contemplam as razões de suas decisões, uma habilidade importante para as crianças verem modeladas:

Ter acesso à boa leitura é dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação
e desperta o prazer pela leitura. A intenção de
fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar para ouvir histórias
exige do professor, como leitor, preocupe-se
em lê-la com interesse, criando um ambiente
agradável e convidativo à escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças (BRASIL,
1998, p. 143).

[...] as crianças interagirem, mesmo em contextos informais, com outras crianças e adultos
que utilizam a escrita, e de serem aprendizes
ativos, que constroem conhecimentos sobre o
mundo, à medida que exploram o meio envolvente e refletem sobre as suas explorações. As
interações com a escrita, mediadas por adultos
e outras crianças, têm um grande impacto no
desenvolvimento das concepções e dos conhecimentos de que as crianças se apropriam
sobre a linguagem escrita (MATA, 2008. p.9).

A política estabelecida na Convenção sobre
os Direitos da Criança e a Declaração dos Direitos da Criança deve considerar a possibilidade de expandir suas ferramentas legislativas
reconhecendo especificamente o direito de ter
literatura para crianças. Os países devem encorajar os meios de comunicação a divulgar informações e ferramentas de uso social e cultural
para as crianças, bem como sublinhar que incentivarão a produção e distribuição de livros
para crianças.

O tema da morte seria mais apropriado para
uma faixa etária mais alta, mas é um tópico importante para discutir com os alunos levando-os a pensar mais profundamente sobre seus
próprios sentimentos. A literatura infantil é uma
entidade dinâmica por si só que oferece aos
seus leitores muitos caminhos para prazer, reflexão e envolvimento emocional.

No entanto, ao longo dos anos, a literatura
infantil foi negligenciada e continua sendo um
gênero vago. A literatura infantil pode ser definida como uma criação artística com um público
claramente delineado em mente – as crianças.
Conceitualmente, essa literatura deveria ir além
do que livros escolares ou artigos educacionais fazem, já que é um gênero que visa criar
um trabalho muito particular.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR
MEIO DA LITERATURA INFANTIL

Como este artigo argumenta, seu lugar na
educação foi estabelecido séculos atrás, mas
essa associação continua hoje de maneiras semelhantes e diferentes de seus primórdios. A
ironia da literatura infantil é que, embora seja
ostensivamente para crianças, ela depende
dos adultos para sua existência. Essa relação
recíproca entre adulto e criança é, no entanto, o
cerne da educação. Todas as crianças, sem exceção, devem ter acesso a uma literatura adaptada à sua faixa etária, de modo a reforçar sua
consciência tanto da cultura quanto do meio
ambiente, permitindo que se desenvolvam nos
níveis emocionais, linguísticos e intelectuais:

No entanto, teria de consistir num desvio
dos clássicos literários - que são eles próprios
extensões do que os precedeu – e visar uma
linguagem mais simples, abordando as necessidades individuais das crianças e não devendo ser meramente utilizada para apoiar o
programa capitalista (como é frequentemente
o caso). O objetivo é criar uma forma de expressão adaptada às perspectivas das crianças, mas que abranja manifestações culturais
como o teatro, a poesia, etc.:
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São múltiplos os fatores que contribuem para
que a Literatura Infantil se faça cada vez mais
presente em nossas escolas: o crescente desenvolvimento editorial da produção voltada
para esse segmento; a qualidade das obras
produzidas por escritores e escritoras brasileiros (reconhecida mundialmente); as políticas
públicas preocupadas com a formação do leitor; a divulgação de títulos e autores brasileiros
por organismos públicos e privados; as recomendações explícitas dos PCNs – Parâmetros
curriculares Nacionais – para o desenvolvimento de práticas de leitura em todos os níveis de
ensino; o empenho de inúmeros educadores
em levar a leitura literária para as suas práticas
docentes e principalmente o fato de a instituição escolar cumprir a função de democratizar
o livro, num país de poucas bibliotecas e de
praticamente inexistente compra de livros em
livrarias por esse segmento da população que
frequenta a escola pública (PAIVA; RODRIGUES. 2009, P.103).

O ECA E A IMPORTÂNCIA NA
LITERATURA
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA,
Lei federal 8069/90), dentre dispositivos que
versam sobre os direitos de atendimento em
creches e pré-escolas para as crianças até os
6 anos de idade: “Art. 54. É dever do Estado
assegurar à criança e ao adolescente: IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1990).
Bem como diz a Constituição Federal em seu
artigo 208 quando fala da família no contexto
educacional. “Art. 211. § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)”, (BRASIL,
1988):

Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de: IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada
Desde a sua gênese, até o final do XIX, a evo- pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006),
lução da literatura infantil tem sido mais lenta (BRASIL, 1988).
do que outros gêneros literários devido a vários
É preciso levar em consideração que, quando
fatores históricos, culturais e socioeconômicos.
Desde o início do século XX, a ideia da infância as Convenções foram criadas, não estávamos
cientes do importante papel que a literatura decomo uma fase decisiva no desenvolvimento
sempenharia no desenvolvimento geral de uma
do caráter criou raízes, e com isso o comporcriança. Graças a certas evidências pedagógitamento disruptivo pode ser prevenido através cas, fica mais claro para nós agora que esse
da adaptação ambiente de uma pessoa para período da vida de uma pessoa forma a base
atender suas necessidades quando crescer ̶ do cultivo e desenvolvimento do caráter de um
criação de um ambiente cheio de felicidade, indivíduo.
amor e compreensão, onde uma criança é recebida com tolerância e respeito dos adultos.
VIII - especialização e formação continuada
dos profissionais que trabalham nas diferentes
A ênfase nesta linha de raciocínio se deve áreas da atenção à primeira infância, incluindo
em grande parte aos avanços relativamente re- os conhecimentos sobre direitos da criança e
centes feitos nas ciências humanas, e devido sobre desenvolvimento infantil; (Incluído pela
ao reconhecimento de que as crianças não são Lei nº 13.257, de 2016)
adultos em miniatura nem mal formados, mas
IX - formação profissional com abrangência
indivíduos em seu próprio direito. O desenvolvidos diversos direitos da criança e do adolesmento da literatura infantil tem sido prejudicado
cente que favoreça a intersetorialidade no atenpor atitudes em relação a crianças formadas
dimento da criança e do adolescente e seu deem eras passadas, quando os direitos funda- senvolvimento integral;
(Incluído pela Lei nº
mentais das crianças não eram reconhecidos. 13.257, de 2016)
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X - realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção
da violência. (Incluído pela Lei nº 13.257, de
2016) (BRASIL, 1990).
Assim, podemos finalmente deixar de lado a
noção de que a literatura infantil não é importante, não é literatura real. Escrever para crianças
é, por natureza, a expressão mais autêntica da
ingenuidade humana, e no processo de transformação da realidade, ela permite que a criatividade sem limites floresça. A capacidade de criar
fantasia, ao contrário do que os céticos podem
pensar, é fundamental para a condição humana. Essa habilidade nos permite escapar de um
mundo que não nos satisfaz: “A literatura em especial a infantil tem uma tarefa fundamental a
cumprir nesta sociedade em transformação: a
de servir como agente de transformação, seja
no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola” (COELHO, 2009, p.15).
É claro que a literatura infantil está se abrindo
e que o gênero se enraizou na maioria das sociedades ocidentais, onde os direitos das crianças são uma parte importante da consciência
coletiva e do sistema educacional. Nos últimos
dez anos, o número de livros infantis bem escritos e bem ilustrados aumentou muito, enquanto
autores e instituições responsáveis pela promoção da literatura infantil foram devidamente celebrados.

das. Por de traz de toda expressão abstrata se
oculta uma metáfora, e toda metáfora são jogos
de palavras. Assim ao dar expressão à vida o
homem cria um outro mundo poético, ao lado
da natureza (HUIZINGA, 1988, p. 7).
Ter acesso a uma literatura que tenha sido
mais especificamente adaptada para estimular
a imaginação e, assim, ajudar a construir o caráter é tão importante quanto outros direitos fundamentais. Seguindo o princípio de que todas as
crianças devem ser levadas em consideração
de maneira responsável tanto pelo Estado quanto pelos indivíduos, devemos nos envolver nessa preocupação e criar um futuro onde as obras
literárias e culturais deixem de serem privilégios
reservados a certos grupos sociais. Estas obras
devem ser promovidas e reconhecidas como
elementos necessários na educação de todas
as crianças, que são essencialmente os arquitetos de uma sociedade livre e democrática.

MULTICULTURALISMO E
LITERATURA INFANTIL

A literatura infantil primitiva consistia em histórias faladas, canções e poemas que eram usados para educar, instruir e entreter as crianças.
Foi somente no século XVIII, com o desenvolvimento do conceito de infância, que um gênero
separado de literatura infantil começou a emergir,
com suas próprias divisões, expectativas e cânone. Os mais antigos desses livros foram livros
educativos, livros sobre conduta e simples – muiNo século XXI , este gênero tem sido muito afe- tas vezes decorados com animais, plantas e cartado pelo progresso feito na tecnologia e por no- tas antropomórficas.
vas tendências políticas, econômicas e sociais
que continuarão a determinar, em larga escala,
A literatura sintetiza, por meio dos recursos da
o futuro da literatura infantil. Na sequência do ficção, uma realidade, que tem amplos pontos de
seu desenvolvimento afetado no passado, litera- contato com o que o leitor vive cotidianamente.
tura infantil está finalmente no bom caminho no Assim, por mais exacerbada que seja a fantasia
século XXI, e podemos esperar que ele agora do escritor ou mais distanciadas e diferentes as
vá florescer, especialmente em lugares onde a circunstâncias de espaço e tempo dentro das
economia está experimentando o crescimento e quais uma obra é concebida, o sintoma de sua
a publicação de literatura tem sido bem promo- sobrevivência é o fato de que ela continua a se
vido e apoiado:
comunicar com o destinatário atual, porque ainda fala de seu mundo, com suas dificuldades e
Na criação da fala e da linguagem, brincando soluções, ajudando- o, pois, a conhecê-lo melhor
com essa maravilhosa capacidade de designar (ZILBERMAN (1994, p.22).
é como se o espírito estivesse constantemente
saltando entre a matéria a e as coisas pensa1079
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A análise multicultural crítica fornece uma
mudança filosófica para o ensino de literatura,
a construção de currículo e a incorporação de
questões de diversidade e justiça social. Ela problematiza a literatura infantil, oferece uma maneira de ler o poder, explora a teia complexa das
relações sociopolíticas e desconstrói suposições
assumidas sobre linguagem, significado, leitura e
literatura tratam-se de estudo literário como mudança sociopolítica:
Pela própria historicidade do gênero, não se
deve descartar a literatura para crianças e jovens
como um objeto de estudo ou ensino nos cursos
de formação de professores ou na área de programa de pós-graduação. Isto é, literatura para
criança deve ser oferecida como arte e prazer,
arte porque é o resultado de um fazer estético
do(s) autor (es)e prazer porque o contato com a
arte pode ser encarado desde a mais tenra idade
como uma experiência ricamente prazerosa, capaz de nos envolver e trazer novas dimensões ao
cotidiano (GREGORIN FILHO, 2009, p.29).

de estrangeiros ao nosso terreno, assim podemos afirmar que muito mais fecundo em literatura
infantil vai ficando. Esses intercâmbios culturais
refletem ainda mais diversas formas de interpretação e preparação para a cultura do outro:
A fala (enquanto manifestação da prática oral)
é adquirida. A mãe dá seu primeiro sorriso ao
bebê. Mais do que decorrência de natural é a
forma de uma inserção cultural e de socialização.
Naturalmente em contextos informais do dia a dia
e nas relações sociais e dialógicas que se instauram desde o momento em que há uma disposição genética, o aprendizado e uso de uma língua
(MARCUSCHI, 2001, p.18).

Assim como por imprevidência, não havíamos
preparado nem a opinião nem a escola para a
chegada em massa de trabalhadores, permitindo reações de rejeição, intolerância, xenofobia,
a mesma imprevidência, a mesma cegueira, a
mesma ignorância, tornar o leito das tensões, as
recusas, os sofrimentos do Brasil de amanhã, por
outro lado as integrações literárias são desde o
Trazendo uma lente crítica para o estudo do incentivo a imigração do XVII uma forma de ammulticulturalismo na literatura infantil, este livro pliação do lócus educacional.
prepara professores, educadores e pesquisadores de literatura infantil para analisar as dimenEm todos os países, em todos os continentes,
sões ideológicas da leitura e do estudo da lite- crianças e jovens crescem em diferentes ambienratura. Cada capítulo inclui recomendações para tes culturais e seguem caminhos diferentes para
aplicação em sala de aula, pesquisa em sala de desenvolver uma identidade cultural. Eles podem
aula e leitura adicional.
crescer na cultura de seus ancestrais, mas cruzar
outras culturas fora de suas casas e famílias:
Multicultural é tudo o que promove um verdadeiro diálogo com o outro, com o estrangeiro, aqueO importante é que se repense no lugar da Litele que fala outro idioma, que pode ter outro escri- ratura, seja por meio da divulgação oral ou escrito, outra religião, outras referências que a nossa, ta, como espaço próprio para que se recrie novas
dir-vos-ei então que estamos num mau começo, sensibilidades. Tanto a narração de histórias por
que o nosso tempo premente e superficial não é meio da oralidade, como pela escrita , podem famulticultural e que, além disso, está ameaçado cilitar a emergência de uma criança mais conhepor dois perigos mortais e contraditórios.
cedora de si e de outro, plenamente capaz de se
reconhecer nos textos, como também criar uniÉ claro que o mundo precisa de uma ferramenta versos a partir das portas que se abrem durante
coletiva de comunicação, e o inglês hoje desem- a escuta /leitura (CAVALCANTI, 2009, p.32).
penha esse papel perfeitamente, mas o mundo
também tem uma forte necessidade de preservar
Ou às vezes crescem em famílias onde relasua diversidade cultural, uma condição absolu- ções interculturais e inter-raciais são a norma. Alta de sua riqueza e dinamismo. Hoje, diante da guns são forçados, em sua infância ou juventude,
abertura da Globalização, a abertura se estendeu a deixar sua cultura nativa para viver em um país
aos países do Oriente, pouco se faz para prepa- estrangeiro em um ambiente cultural diferente.
rar o parecer, para adaptar a escola, a chegada Eles são, por vezes, conscientes de como seus
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próprios anseios culturais (sua própria língua, sua
própria religião) é apagada por poderes estrangeiros e imposta sobre eles outra cultura (outra
língua, outra religião).
No entanto, crianças e jovens que não conhecem a diversidade cultural também podem ser
curiosos sobre outras culturas, terras distantes,
povos “exóticos”; eles podem satisfazer essa
curiosidade viajando ou lendo livros que alimentam sua imaginação. É geralmente aceito que, na
infância, a experiência (feliz ou triste, positiva ou
traumática) de diferenças e contrastes culturais é
duradoura. Isso tem um impacto sobre como nós
não apenas entendemos sua própria cultura, mas
também os outros. Esta experiência inicial é em
grande parte responsável por atitudes de abertura ou rejeição, tolerância e intolerância, pacífica
ou hostil e agressiva.

mídia eletrônica. Assim, as condições básicas
exigidas para a socialização cultural tornaram-se mais difíceis, delicadas e instáveis. Uma das
reações à falta de cultura da globalização em
muitos lugares tem sido uma identificação excessiva com a própria cultura ou religião, o que
levou a maior parte do tempo à depreciação e
até mesmo desprezo por outras culturas e religiões (ZILBERMAN, 1994).
Para literatura juvenil e outras formas de expressão o desafio para as crianças é participar
da criação de uma sociedade global baseada
na tolerância cultural e religiosa, que implica
não apenas que culturas religiões coexistem
em paz, mas também que elas se influenciam
mutuamente colocando-se em pé de igualdade:
Preservar as relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre
de ambas compartilharem um aspecto em comum: a natureza formativa. De fato, tanto a obra
de ficção como a instituição do ensino estão
voltadas à formação do indivíduo ao qual se dirigem (ZILBERMAN, 1994, p. 25).

A literatura infantil sempre foi usada em todo o
mundo para permitir a socialização cultural, para
transmitir conhecimento sobre a própria cultura
ou a dos outros, e para encorajar atitudes em relação à cultura de origem e culturas estrangeiras.
Do nosso ponto de vista contemporâneo, este
papel tem sido positivo e negativo: por um lado,
ajudou a promover a abertura e tolerância, enPara a autora, É impossível listar exaustivaquanto por outro ele encorajou exclusão, rejeição, mente as muitas facetas do tema do Congresso,
desprezo e ódio.
especialmente porque diferentes países e culturas não olharão para esses aspectos da mesma
maneira. As seções a seguir devem, portanto,
LITERATURA INFANTIL E AS
ser tomadas como sugestões e não destinadas
EMOÇÕES SOCIAIS
a excluir as dimensões do tema principal que
Nos estudos de Zilberman (1994), a autora elas não mencionaram. Além disso, embora
mostra que a literatura infantil também tentou essa lista mencione apenas a literatura para os
se concentrar nas experiências e emoções de jovens, sempre está implícito que ela também
crianças e jovens que foram culturalmente repri- inclui outras mídias, como o álbum, histórias
midos ou tiveram que deixar suas casas para se gráficas, quadrinhos, mangás, filmes. séries de
integrar em um ambiente estrangeiro. Ela ajudou televisão, jogos de vídeo etc.
jovens em conflitos culturais a se encarregaram
de suas vidas enquanto criavam compreensão e
empatia daqueles que não estavam diretamente
envolvidos.
O estabelecimento de uma sociedade mediada pela comunicação global tornou as culturas
estrangeiras acessíveis diariamente proporções
sem precedentes. As crianças dificilmente podem ignorar o fluxo de informações e imagens
produzidas em todos os países do mundo pela

CONTATO COM AS OBRAS E OS
DESDOBRAMENTOS EDUCACIONAIS
Segundo Cavalcanti (2009), o contato com
livros para crianças pode ser apresentado desde antes do nascimento ou do berço, quando o
seu primeiro livro é colocado nas mãos da criança ou quando ouve rimas e babás que mães e
avós cantaram durante gerações.
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Esses eventos cheios de melodia, vocabulário e imagens são a linguagem que permite à
criança entender o mundo e o lugar que ocupa.
Tal é o caso de Rubén que, um ano antes de ler
a história Vamos brincar na floresta, Ele reagiu
com riso de prazer quando ouviu a voz “grave”
do lobo enquanto se vestia para sair para pegar
as ovelhas e as vozes “risadas” daqueles que
querem fazer uma piada (CAVALCANTI, 2009).
As crianças aprendem a partir da língua que
ouvem. Portanto, quanto mais rico for o ambiente linguístico, mais rico será o desenvolvimento
da linguagem. O processo de apropriação da
linguagem continua ao longo dos anos escolares, de modo que esses anos devem ser preenchidos com as imagens e o vocabulário estimulante oferecido pela literatura infantil. O termo
literatura pode ser definido a partir de uma perspectiva histórica ou cultural, da perspectiva de
um crítico ou outro, ou de um ou outro leitor.
Como promotores da leitura, entendemos a literatura como a construção imaginária da vida
e do pensamento em formas e estruturas da
linguagem integradas em um conjunto de símbolos que provocam uma experiência estética
(CAVALCANTI, 2009).
Essa experiência pode ser a reconstrução ao
vivo ou a expansão de eventos anteriores, ou a
criação de novas experiências a partir da interação com diferentes gêneros. Um gênero é uma
classe ou tipo de literatura que possui um conjunto de características comuns. Assim, podemos falar sobre diversos gêneros, tais quais, literatura de ficção, romance ou mistério; literatura
tradicional, representada por fábulas, lendas e
mitos, fantasia, relacionada a temas fantásticos,
poesia e realista, ligado a biografias, relacionadas a temas fantásticos (CAVALCANTI, 2009).
Para a autora (2009), a base de todos esses
gêneros é a função imaginativa da literatura que
permite ao aluno enriquecer-se, conhecer o patrimônio cultural de seu contexto social, reafirmar
sua identidade e entrar em contato com diferentes mundos que favorecem o desenvolvimento
do pensamento divergente. . Assim, a literatura infantil, escrita principalmente por adultos, é
aquela que pode ou não ter a criança como protagonista, reflete suas emoções e experiências;

É aquele que ter a ótica da criança como um
centro lhes oferece, nem sempre, finais felizes.
Pode-se dizer que a criança, desde muito jovem, participa da literatura como um jogo, diversão ou entretenimento. Quando vai à escola,
ele também tem contato com a literatura não
apenas para fins recreativos, mas também para
outras intenções: aprender a ler e escrever, cultural, moral, religiosa e pedagógica. Nesse sentido, é oportuno mencionar Rodríguez (1991), que
aponta que a criança, desde o seu nascimento,
está exposta a produtos literários que sua cultura propõe para diversos fins e por diferentes
meios (por exemplo, televisão, rádio, cinema),
(CAVALCANTI, 2009).
Ele ouve canções de ninar, histórias são contadas ou lidas. Quando ele fala, brinca com as
palavras, cantam músicas e aprende enigmas.
Este fato determina que as crianças podem
aprender inconscientemente algumas regras de
operação ou marcas do texto literário. Isso permite que desenvolvam esquemas antecipatórios
sobre o funcionamento da linguagem escrita, o
que será muito útil para aprender a ler. Portanto,
dentro das primeiras atividades espontâneas de
expressão oral e leitura na criança é o gozo de
histórias. Esse gênero literário é o mais utilizado pelos professores para ensinar a leitura em
sala de aula; porque, é mais comum, adequado e aceito em todas as idades (CAVALCANTI,
2009).
Completando essa linha de pensamento Coelho (2009), afirma que a história é uma ferramenta que estimula o pensamento criativo,
imaginativo e crítico das crianças, permitindo-lhes expressar-se de várias maneiras. A partir
do nível de Educação Inicial e Pré-escolar, as
crianças demonstram interesse em explorar e
estabelecer contato com diferentes materiais de
leitura e escrita, que induzem a expressar experiências e experiências reais e imaginativas,
gerando a expressão de suas próprias ideias,
emoções e sentimentos. que permitem que seu
mundo interior apareça. Portanto, o uso da história torna-se uma ferramenta de ensino útil para
acompanhar emocionalmente e criativamente as
crianças em seu processo de desenvolvimento
(COELHO, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura proporciona às crianças conhecimento, prazer e gratificação, é uma experiência
enriquecedora que lhes dá a oportunidade de compartilhar sentimentos, significados e outras
construções de acordo com suas necessidades, interesses particulares, o discurso literário difere de outros discursos porque promove a liberdade interpretativa do leitor, portanto cada leitura,
mesmo do mesmo texto, é transformada em uma nova aventura para a criança. Não devemos
apenas nos atermos ao ensino da literatura como uma maneira de desfrutar, nem como uma
maneira de abordar o espírito porque “ler literatura é uma experiência,
A literatura infantil constitui um meio poderoso para a transmissão da cultura, a integração das
áreas do conhecimento: história, música, arte, psicologia, sociologia, etc., o enriquecimento dos
universos conceituais e a formação de valores. Além disso, a literatura desempenha um papel
fundamental na escola e no lar como uma ferramenta que favorece uma abordagem aos processos de leitura e escrita.
A importância da literatura pode refletir-se no valor afetivo que oferece à criança através da
literatura educa enquanto entretém. Criar espaços na sala de aula para a literatura abre portas
para a criatividade, para o poder criativo da palavra e do imaginário; levando as crianças a descobrir o prazer que os livros proporcionam antes de serem solicitadas a desenvolver habilidades
de leitura (ou seja, decifrar). Assim, a leitura faria tanto sentido quanto andar de bicicleta; Eles
sabem como a experiência será divertida.
A associação da literatura com diversão e brincadeira pode ser vista como uma função lúdica:
A poesia nasce do brincar, podemos então, sugir algumas características comuns entre a poesia
e o brincar, são ações desenvolvidas dentro de certos limites de tempo, espaço e significado,
em uma ordem visível que operam com regras livremente aceitas e fora da esfera de utilidade
ou necessidade material.
O humor é o desabafo e entusiasmo a ação que vem acompanhada de sentimentos de elevação e tensão e leva à alegria e ao abandono. Da mesma forma, para uma história manter a atenção da criança, ela deve se divertir. Ela tem que concordar com suas ansiedades e aspirações,
fazer reconhecer plenamente suas dificuldades, enquanto sugere soluções para os problemas
que o preocupam. Na literatura infantil nada enriquece e satisfaz tanto a criança quanto os contos de fadas populares, pois permitem que ele aprenda muito sobre os problemas internos dos
seres humanos e suas soluções.
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A DOCILIZAÇÃO DOS CORPOS NOS
AMBIENTES ESCOLARES
RESUMO: Este artigo aborda a questão da docilização dos corpos dentro dos ambientes escolares e é inspirado nos estudos do filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) e em sua
obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão (1975).  O objetivo geral é discutir como essa “docilização” se processa na sociedade, sobretudo nos ambientes escolares, sua eficácia e permanência nos dias atuais. Estudos mostram que há uma estreita relação entre história e corpo;
corpo este moldado para ser produtivo, para atender a determinados interesses no tempo e
na eficácia desejados, mas nem sempre estes interesses atendem à maioria, não são democráticos e nem visam o bem comum e acabam por aniquilar individualidades e massificar os
seres. O medo, ao mesmo tempo que protege os seres de perigos iminentes, paradoxalmente
os paralisa e é usado nessa dinâmica de poder que vigia os corpos para que sejam dóceis e os
punem, se necessário, para que eles retornem à docilidade. Por meio de um percurso histórico
discutiremos os diversos instrumentais de poder usados para conseguir esses objetivos, como
eles se processam e o quanto os seres são enredados nisso ao ponto de, em vários momentos,
não perceberem que estão sendo submissos. Essa mecânica do poder, como disse Foucault
é usada há bastante tempo, por várias instituições que têm em comum a mesma arquitetura,
baseada no Panóptico de Bentham (1748-1832), considerada prisão ideal e que possibilita
que os corpos sejam vigiados por uma única pessoa que não é vista pelos vigiados.

Palavras-chave: Docilização; Massificação; Manipulação; Alienação; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo promove um diálogo com meu trabalho de conclusão do curso de Especialização
no Ensino de Filosofia no Ensino Médio - UNIFESP (2018), que teve como tema a docilização ou docilidade dos corpos e se baseia nos estudos do filósofo francês Michel Foucault
(1926 – 1984), tendo como literatura base a obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão (1975).
O tema não é bem um tema; é um problema tratado filosoficamente – a questão da “docilidade
dos corpos”, como disse Michel Foucault ou ainda, as formas de controle que a sociedade exerce
sobre o indivíduo, formas que massificam e roubam a individualidade dos seres, que aceitam passivamente esse processo; pois como já foi colocado por muitos pensadores, só é possível existir a dominação quando o outro se permite ser dominado (pelas mais diversas formas e motivos possíveis).
Para Foucault, alguns ambientes trazem uma arquitetura propícia para esse controle, vigiando e
punindo aqueles que não se encaixarem nos modelos pré-estabelecidos. Um desses ambientes
é a prisão, mas também são apontados outros, com estrutura semelhante, como hospitais, hospícios, asilos e escolas – esta última, ambiente deste estudo, baseado em pesquisas bibliográficas.
A educação bancária faz uso dessa docilização. Pensemos no tablado deixando o professor
num plano mais alto que os demais e aulas em que somente o professor falava e o estudante não podia questionar, somente ouvir. Pensemos também na organização da sala de aula:
fileiras, com um aluno atrás do outro e teoricamente todos olhando apenas para frente, para
o professor, além da figura do inspetor de alunos ou até mesmo as aulas de Educação Física
durante a ditadura militar, dentre outros instrumentos de controle e punição, como a palmatória.
Como sabemos, na educação bancária abordada por Paulo Freire (1921 – 1997), o estudante é visto como mero receptáculo dos conteúdos que “depositam” nele. Dessa maneira,
criam-se seres acomodados que se submetem ao poder vigente, ou seja, são seres docilizados pelo sistema, agindo como um rebanho que não almeja a transformação e o ser mais.
A conscientização da realidade que nos cerca nos torna mais plenos como cidadãos para
que tenhamos forças para não só refletir sobre o fato, mas para buscar mudanças que se façam necessárias; sendo assim, a ideia é problematizar, discutir os motivos que fazem com
que ainda exista uma estrutura que vai de encontro a tudo aquilo que temos como um ideal
para uma educação integral e plena do ser humano, a ser ofertada inicialmente e prioritariamente na escola, um local que deveria nos preparar para os enfrentamentos do mundo.
Visando promover esta discussão, começamos pelo surgimento das escolas brasileiras e a
que fins elas serviam; depois abordaremos a questão da docilização dos corpos, passando
pelo estudo do panoptismo, visto como um instrumento de controle dos corpos nos mais variados ambientes e finalizamos com a questão da punição aplicada aos corpos que não se
submetem ao regime imposto e o quanto, hoje em dia, essas punições realmente funcionam.
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como caminho para a resolução dos problemas sociais, atendendo as necessidades do
mercado – formar profissionais. Passa a se
Muitos dos professores que atuam na atuali- falar em escola laica, ou seja, desprovida de
dade são frutos de um modelo de escola que qualquer influência religiosa.
nasceu na Prússia (região histórica da Europa
No governo de Getúlio Vargas, a ideia de
Central) no início do século XIX. Tal modelo é
baseado no Despotismo Esclarecido, ou seja, formar seres críticos e pensantes parece se
no uso do discurso como forma de dominação consolidar, mas vivemos o período de Ditadura
do outro, e nos princípios iluministas, tendo Militar (1964 – 1985) e disciplinas como OSPB
como financiadores os grandes empresários (Organização Social e Política Brasileira) e
industriais da época, como Henry Ford e John EMC (Educação Moral e Cívica) são impostas
Rockefeller, pois a escola servia como uma pelo sistema, como forma de controle.
“creche” ou “depósito” para os filhos dos traComo podemos observar por esse breve pabalhadores que representavam o capital humanorama, a nossa história educacional também
no para as suas fábricas.
é fortemente marcada por imposições e dociA escola prussiana herdou sua estrutura do lização de corpos visando atender a interessistema espartano, com foco na disciplina, na ses de grupos diversos que em nada se preoobediência e no regime autoritário. Ela produ- cupavam com a formação de seres humanos
zia cidadãos adestrados, desumanizando os pensantes, críticos e autônomos; muito pelo
mesmos dentro de uma estrutura vertical de contrário, pois quanto menos sabemos, mais
relacionamento, servindo para causar um iso- facilmente seremos manipulados, mantendo
lamento da sociedade, alicerçada nessa exclu- viva a engrenagem perversa do sistema capitalista: dominantes x dominados.
são social.

AS ORIGENS DA DOCILIZAÇÃO NAS
ESCOLAS

No Brasil, a história da educação começa
com os jesuítas da Companhia de Jesus “catequizando” (domesticando) a população indígena. Naquela época, a Igreja Católica perdia
fiéis por conta de denúncias de abuso feitas
por Martinho Lutero. Como uma das medidas
tomadas para reagir a isso, estava a catequização das nações recém conquistadas para
difundir a fé católica e o Brasil era uma delas:
“a escola cristã não deve simplesmente formar
crianças dóceis: deve também permitir vigiar
os pais, informar-se de sua maneira de viver,
seus recursos, sua piedade, seus costumes. a
escola tende a constituir minúsculos observatórios sociais para penetrar até nós adultos e
exercer sobre eles um controle regular (DEMIA,
1716, p.39).

A DOCILIZAÇÃO DOS CORPOS
Para Foucault, sobre o corpo operam diferentes dispositivos, fazendo com que ele seja
pensado como um objeto que deve ser problematizado. O homem, portanto, seria resultado
da produção de sentido, da prática discursiva e
das intervenções do poder, poder que é pensado pelo filósofo através da genealogia.
A genealogia consiste em um instrumental
de investigação que contribui para o exame do
biopoder (poder que governa a vida) partindo
da análise minuciosa das relações entre corpo e história. Esse conceito nos é apresentado
no ensaio Nietzsche, a Genealogia, a História
(1971), em que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) discorre sobre o assunto.

O ensino confessional prevalece no Brasil durante anos, atendendo aos interesses da Igreja,
mas no período republicano passa a sofrer influência da “Escola Nova”, que via a educação
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Segundo Foucault, o poder impõe limitações,
proibições e obrigações delegando aos corpos a docilidade (corpo analisável e manipulável), onde cada indivíduo realiza atividades
previamente definidas. Sobre os corpos são
exercidas intervenções pelo enclausuramento
e pelo trabalho obrigatório que o privam de
sua liberdade vista como um direito, como um
bem. Para ele, as disciplinas tornaram-se fórmulas de dominação nos séculos XVII e XVIII:
“O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de
suas habilidades, nem tampouco aprofundar
sua sujeição, mas a formação de uma relação
que no mesmo mecanismo o torna tanto mais
obediente quanto é mais útil, e inversamente”
(FOUCAULT, 1975, p. 135).
Para o autor (1975) os corpos dóceis são fruto dessa disciplina. Essas intervenções sobre
os corpos; que ele chamou de “anatomia política” ou ainda “mecânica do poder” definem
como obter esse domínio sobre os corpos dos
outros, bem como fazer com que os mesmos
façam aquilo que se espera deles e que operem também dentro do esperado, determinado,
com rapidez e eficácia:
A disciplina fabrica assim corpos submissos,
corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos deutilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra:
ela dissocia o poder do corpo; faz dele por
um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que
ela procura aumentar; e inverte por outro lado
a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita
(FOUCAULT, 1975, pp. 135-36).

às regras estabelecidas por um grupo social –
como casas de repouso, clínicas psiquiátricas,
prisões, asilos e escolas. Ele se dedicou à análise de experiências consideradas limite pela
sociedade (as vivenciadas nesses espaços),
que na sua opinião deveriam ser vistas como
centrais e como oportunidade de colocar em
xeque o sistema vigente e as instituições mencionadas.
Para conseguir aplicar esse instrumento disciplinar faz-se necessário uma arquitetura que
possibilite que esse processo aconteça; que
possibilite uma vigilância muito bem controlada, baseada nos detalhes. Trata-se de uma vigilância hierarquizada, contínua e funcional, de
acordo com o filósofo: “Graças às técnicas de
vigilância, a “física” do poder, o domínio sobre
o corpo se efetuam segundo as leis de ótica e
de mecânica, segundo um jogo de espaços,
de linhas, de telas, de feixes, de graus, e em
recurso, pelo menos em princípio, ao excesso,
à força, à violência. Poder que é em aparência
ainda menos “corporal” por ser sabiamente “físico” (FOUCAULT, 1975, p. 174).
A arquitetura ideal para essa vigilância e
controle disciplinar é encontrada no chamado
panoptismo. O panóptico ou panóptico é originalmente, um modelo de penitenciária considerada ideal e foi idealizada e desenvolvida
pelo também filósofo e jurista inglês Jeremy
Bentham no ano de 1785. A ideia era que um
único vigilante pudesse observar os prisioneiros, sem que estes pudessem saber se estão
ou não sendo observados.

O PANOPTISMO
Na obra Vigiar e punir – nascimento da prisão (1975), Foucault apresenta as consequências do suplício como meio de punição, destacando que com o passar do tempo, tornou-se
um gasto público inútil e perigoso, causando
movimentos de revolta e insatisfação popular.

Foucault sonhava com uma ciência que estudasse as contestações míticas e reais dos espaços em que vivemos sem debruçar-se sobre
utopias. Chamada de “heterotopologia” ou “heterotopia” (hetero= outro; topia=espaço), teria
como objeto de estudo os lugares reservados
aos indivíduos de comportamento desviante
Os protestos contra os suplícios tornam-se
ou divergente – aqueles cujas ações fogem mais frequentes na segunda metade do sécu1089
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lo XVIII e como alternativa, surgem as prisões,
consideradas um meio discreto e econômico
– pelo menos a priori, de manter e exercer o
poder de punição. A prisão dá mais poder ao
Estado sobre o indivíduo, uma vez que este último se vê tolhido de sua liberdade, violando
o seu direito de ir e vir pelo tempo que a lei
assim determinar e é obrigado a seguir regras
bem específicas durante o período em que permanecer preso.

(quem é ele; onde deve estar; como caracterizá-lo, como reconhecê-lo, como exercer sobre
ele, de maneira individual, uma vigilância constante etc.), (FOUCAULT, 1975, P. 193).

Ainda de acordo com o filósofo (1975,
p.175), na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo
penal. O Panóptico de Bentham é a arquitetura
que possibilita essa vigilância e consequente
punição. Essa arquitetura traz o princípio das
As mudanças nas formas de punição acom- funções invertidas de uma masmorra – trancar,
panham as transformações políticas do sécu- privar de luz e esconder.
lo XVIII, como a queda do antigo regime e a
ascensão da burguesia, revolução industrial e
A aparente visibilidade do vigilante no sisteinício do capitalismo. Em lugar da punição do ma do Panóptico é considerada uma armadilha
corpo, passa-se a punir a alma do condena- para os vigiados, pois exerce um poder visível
do. “Punir a alma” seria uma maneira legal de (por saber-se vigiado) e inverificável (por não
poder, não sobre as infrações, mas sobre os se ver quem vigia nem se ter certeza de sua
indivíduos. Essa nova prática estava relaciona- presença).
da com uma nova concepção sobre “crime”
e para sua efetivação são usadas técnicas de
Várias instituições existentes até hoje têm sua
poder disciplinadoras.
arquitetura inspirada nesse modelo de prisão
e a escola é uma delas, apesar de existirem
Nesse novo panorama, surge o modelo de iniciativas de unidades educacionais que vão
prisão ideal proposto por Jeremy Bentham contra essa estrutura e contra a educação ban(1748- 1832). Bentham defendia a punição cária, não apresentando essa arquitetura casproporcional, disciplina severa dentro dos pre- tradora de liberdade.
sídios, alimentação grosseira e vestimenta humilhante, com o propósito de mudar o caráter e
É esperado que cada pessoa tenha determios hábitos do criminoso. A estrutura desenvol- nado comportamento e concorde com aqueles
vida por ele foi chamada de panóptico. Deveria que são vistos como “maioria”. Quem fica fora
ser circular, com uma torre no centro e celas disso é estereotipado, é visto como marginal,
nas bordas, possibilitando – como já foi dito que em sua essência, significa “aquele que
anteriormente - que um único homem vigiasse está à margem da sociedade” e, portanto, é
todos os prisioneiros ao mesmo tempo, sem discriminado por ela, é considerado anormal.
que fosse visto.
A escola é o local que legitima o processo
Segundo Michel Foucault, métodos de re- educacional, mas o acesso e permanência
partição analítica do poder – usados desde o nela não são garantidos de fato. Sabemos que
começo do século XIX - individualizam os ex- são direitos que nem todos conseguem acescluídos. Eles estão em torno do anormal para sar e, dessa forma, passa a ser mais um ammarcá-lo e modificá-lo: [...] de um modo geral biente excludente, ao contrário do que preconitodas as instâncias de controle individual fun- zou Anísio Teixeira, que defende a escola para
cionam num duplo modo: o da divisão binária todos.
e da marcação (louco – não louco; perigoso
- inofensivo; normal – anormal); e o da determinação coercitiva, da repartição diferencial
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Aqueles que conseguem acessar e fazer parte da instituição escolar se veem submetidos
às regras da mesma, regras que nem sempre
são discutidas por todos os envolvidos no processo, que muitas vezes são ditatoriais e que
consequentemente fere o princípio da democracia que deveria vigorar num ambiente onde
o livre pensar deveria ser estimulado e valorizado. Há ali também uma vigilância e uma punição: caderno de ocorrência, chamar os pais
e em casos mais extremos, até processo de
expulsão: quem está submetido a um campo
de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua
conta as limitações do poder; fá-las funcionar
espontaneamente sobre si mesmo; inscreve
em si a relação de poder na qual ele desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se
o princípio de sua própria sujeição (FOUCAULT,
1975, p. 196).

ma explicação, no máximo um silêncio total
que só seria interrompido por sinais – sinos,
palmas, gestos, simples olhar do mestre, ou
ainda aquele pequeno aparelho de madeira
que os Irmãos das Escolas Cristãs usavam;
era chamado por excelência o “Sinal” e devia
significar em sua brevidade maquinal ao mesmo tempo a técnica do comando e a moral da
obediência (FOUCAULT, 1975).

PUNIÇÃO DOS CORPOS NÃO
DOCILIZADOS

Foucault relata (1975),
[...] não são os privilégios da justiça, sua
arbitrariedade, sua arrogância arcaica, seus
direitos sem controle que são criticados; mas
antes a mistura entre suas fraquezas e seus
excessos, entre seus exageros e suas lacunas,
e sobretudo o próprio princípio dessa mistura
Numa sociedade de consumo e de trabalho [...] (FOUCAULT, 1975, p. 80).
como a nossa, o ócio (“repouso”) é visto como
um desvio e no tocante à velhice, é consideraFoucault relata, com detalhes, diversos suplído desvio biológico, ou seja, os corpos devem cios impostos aos corpos “anormais”, ou seja,
ser educados ou “docilizados” para o trabalho os “castigos do corpo”, posteriormente substie quando não servem mais para ele, tornam- tuídos pelos “castigos da alma”. As pessoas se
-se dispensáveis, inúteis. É necessário manter reuniam em praças públicas para presenciar
os corpos ocupados e isso ocorre desde cedo as mais diversas atrocidades como desmem(FOUCAULT, 1975, p. 196).
bramentos, fogueiras onde se queimavam pessoas vivas, ferro fervente jogado sobre feridas
A escola surge como um ambiente de contro- abertas, entre outras barbáries socialmente
le que adestra num sistema de vigilância hierár- aceitáveis e até mesmo estimuladas.
quica e de sanção normalizadora. A vigilância
hierárquica se dá por uma relação de fiscalizaNa escola isso não era diferente. Castigos ao
ção definida e regulada que é inerente à mes- corpo eram aplicados como método disciplinar.
ma e multiplica a sua eficiência (um fiscaliza A palmatória foi um dos principais instrumeno outro para que tudo saia corretamente). Já tos usados para “corrigir”.Apesar de se chaa sanção normalizadora ocorre porque todos mar palmatória (referência a palma da mão),
os sistemas disciplinares têm suas próprias os “bolos” – como eram chamados os golpes
normas, “seu pequeno mecanismo penal”. É a dados com esse instrumento – eram aplicados
“microfísica do poder”, na qual ele não é exer- em outras regiões do corpo também. As partes
cido como obrigação ou como proibição para do corpo afetadas ficavam extremamente ferios que não o têm, mas cercando-os e sendo das e cheias de bolhas de sangue. Seu uso foi
transmitido por eles e por meio deles (FOU- introduzido no Brasil pelos jesuítas e o mesmo
CAULT, 1975, p. 196):
foi considerado crime em nosso país somente
				
nos anos 1970.
O treinamento dos escolares deve ser feito
da mesma maneira: poucas palavras, nenhu1091
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Outros castigos impostos por “educadores”
eram o ajoelhar-se sobre milho ou qualquer
outro alimento capaz de ferir os joelhos, bem
como o uso de puxões de orelha: “No entanto,
um fato é certo: em algumas dezenas de anos,
desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no
rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto,
dado como espetáculo. Desapareceu o corpo
como alvo principal da repressão penal (FOUCAULT, 1975, p. 13).

mos e podem influenciar várias outras pessoas,
fazendo com que elas caiam no mesmo erro,
além de repassarem informações sem checar
previamente se a fonte é de fato confiável.

O escritor e filósofo italiano Umberto Eco
(1932 - 2016) afirmou, durante evento em que
recebeu o título de Doutor Honoris Causa em
Comunicação e Cultura na Universidade de Turim, Itália, em 2015, que as redes sociais deram direito à palavra a uma “legião de imbecis”
e que o advento dessas redes fez com que esNo período da Ditadura Militar o AI 5 (Ato ses mesmos imbecis passassem a prejudicar a
Institucional nº 5), emitido pelo presidente Artur coletividade. Disse ainda que agora eles têm o
da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, mesmo direito à palavra de um Prêmio Nobel.
autoriza a tortura como prática dos agentes do
governo. Nessa época, as escolas tinham esNão podemos dizer que essa distribuição
cutas na parede: Só posso esperar que não em larga escala de informações e ideias sem
esteja longe o tempo em que as forças, o pe- fundamento sejam frutos da liberdade de exlourinho, o patíbulo, o chicote, a roda, serão pressão, pois estão mais para a libertinagem e
considerados, na história dos suplícios, como são perigosas, pois falseiam a realidade, criam
as marcas da barbárie dos séculos e dos pa- problemas que não deveriam existir e por inúíses e como as provas da fraca influência da meras vezes, se impõem pela violência, fazenrazão e da religião sobre o espírito humano. do com que voltemos à questão das punições:
(RUSH, 1935, p. 30).
Quais serão as provas ou de que indícios poder-nos-emos contentar? É o que nem eu nem
Com o advento da tecnologia e da internet e ninguém ainda ousou determinar em geral;
a consequente divulgação de informações de estando as circunstâncias sujeitas a variar ao
rápido acesso, em escala mundial, bem como infinito, devendo as provas e os indícios se deum cabedal imenso de entretenimento ofere- duzir dessas circunstâncias, é necessário que
cido, as instituições, de forma geral, passam nos indícios e as provas mais claros variem
a ser questionadas e muitas delas perderam proporcionalmente (RISI, 1758, p. 53).
seus encantos para esse universo novo e “infinito” que se descortina.
Paradoxalmente a esses benefícios, surgem
também uma grande quantidade de informações inverídicas propagadas na velocidade da
luz e o que antes era liberdade de livre pensar passa a representar, para alguns, a possibilidade de ofender gratuitamente alguém por
pensar diferente, ter um credo, posição política,
orientação sexual ou até mesmo raça diferente.
Com a internet, todos se posicionam sobre
tudo sem que necessariamente tenham as informações necessárias e reais para esse posicionar. Fazem afirmações baseadas em achis1092
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde os primórdios da existência humana lidamos com a guerra, com imposições, com submissão pela força. Isso é histórico. O capitalismo reforçou isso fazendo uso do poder econômico
proporcionando sociedades não igualitárias e intensificando problemas de desigualdade social.
Em nome desse viver pacificamente em sociedade, muitas vezes nos submetemos à regras impostas por um grupo que não visa o bem estar comum e que prejudicam muitos, mas por algum
motivo, uma grande parcela é convencida a acreditar que tudo está certo e outras até mesmo se
convencem que isso é uma vontade divina.
Percebemos que, apesar de vivermos em sociedade, sermos interdependentes, vivenciamos
uma cultura do eu, do agora e da satisfação momentânea, que ilusoriamente é ofertada pela internet e suas inúmeras possibilidades. Uma grande parcela de nós quer ser aceita pelos outros,
mas não se preocupa com os outros.
A educação salva. Ela livra da ignorância e da manipulação, pois fornece informações e informação é poder. Aquele que sabe como as coisas são e se processam não se deixa iludir e
enganar facilmente por inverdades, pois é capaz de pensar e analisar por si mesmo, mas estudo
demanda tempo, tempo que só se esgota com a própria vida, pois é um processo que permeia
– ou pelo menos deveria – toda uma existência.
Lutas por direitos, por sociedades mais igualitárias e justas também são históricas, mas parece
que hoje em dia, tudo é motivo para protestos, nem sempre legítimos. Protesta-se por qualquer
coisa. Banalizou-se o ato.
Temos uma geração que não viveu muitos dos horrores sofridos pela humanidade e que se
frustra com a simples não realização de seus desejos, desejos esses imediatistas. São pessoas
que não aceitam ouvir negativas para os seus desejos e que buscam atalhos, nem sempre lícitos, para realizar os mesmos.
Apesar de termos ainda muito da educação bancária presente nos dias atuais, estamos longe
de ser aquela escola retratada pela banda Pink Floyd, no icônico vídeo de “Another brick in the
wall”, de 1979. Hoje são mais comuns os relatos de alunos que agridem professor, física e verbalmente. Mas como “evoluímos” para isso?
A vigilância ainda existe, a punição também, mas apesar disso, cada vez mais se contestam
as verdades contadas na escola, o que é positivo, quando feito com respeito
e
baseado em fatos. Isso mostra crescimento.No momento atual são tantas informações, vindas de tantas fontes diferentes; muitas divergentes,
apesar de virem de especialistas, que podemos nos perguntar: O que
é real? O que é certo? O que é fato?
Se no passado nos preocupávamos em ser “mais um tijolo na
parede”, hoje em dia devemos cuidar para não sermos um mísero
tijolinho incapaz de edificar algo sozinho.
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A APRENDIZAGEM LÚDICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: LINGUAGEM E
MATEMÁTICA

RESUMO: Este artigo visa apresentar a contribuição da ludicidade às estratégias de ensino na
Educação Básica. Elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, objetiva contribuir para a
compreensão dos elementos que interferem, positiva ou negativamente, para a iniciação à
alfabetização e à Matemática. As contribuições da Psicologia para o incremento do processo
de ensino e aprendizagem são apresentadas neste artigo pelas ideias de Wallon e Vygotsky
para apoiar a compreensão do desenvolvimento cognitivo da criança e o desenvolvimento
dos mecanismos de atenção e interesse. As dificuldades de aprendizagem estão relacionados
a problemas no desenvolvimento neuropsicológicos que envolvem o mecanismo da atenção
e da compreensão linguística, ou mesmo a deficiências. A utilização de jogos, brincadeiras e
recursos tecnológicos, em acordo com o estágio de desenvolvimento em que se encontra o
aluno, é uma estratégia muito útil ao ensino e aprendizagem da Matemática.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ludicidade; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

P

or meio de atividades revestidas de ludicidade que a criança aprende a se expressar,
cooperar, e desenvolve a capacidade de elaborar e operar respostas às situações aleatórias e diversificadas que ocorrem durante o jogo/brincadeira, o que pressupõe o trabalho
em equipe para atingir os objetivos.
A prática de esportes, os jogos e as brincadeiras são atividades ricas em situações imprevistas, que trazem a possibilitam ampliar o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo e social.
A Base Nacional Comum Curricular enfatiza o desenvolvimento de competências como foco
da Educação Básica, na qual o ensino infantil está incluído. A definição de competências é assim
apresentado:
Competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL,
2018, p. 8).
A Educação Infantil já foi considerada um tempo de brincar fora de casa, apenas uma porta
de entrada para a educação “séria” que seria promovida na escola. As instituições de educação
infantil não eram sequer vistas como “escola”, já que se acreditava que a criança não aprendia
nada com essa modalidade.
Na Antiguidade grega, Platão postulou que a pessoa domina determinados conceitos desde
o nascimento, tese que deu origem à teoria da aprendizagem denominada inatismo. Aristóteles,
discípulo de Platão, discordou da teoria e apresentou uma perspectiva contrária: embora as
pessoas nasçam com a capacidade de aprender, precisam de experiências ao longo da vida,
captadas do meio exterior por meio dos sentidos, para que as condições de aprendizado se
desenvolvessem.
Posteriormente, essas hipóteses foram reformuladas por filósofos como Descartes (racionalismo) e Locke (empirismo) e aproveitadas pela Psicologia e pela Pedagogia para contribuir na
formulação de políticas educacionais que passaram a considerar os aspectos emocionais e
cognitivos do desenvolvimento infantil.
Com o avanço dos estudos sobre a Psicologia do desenvolvimento, o advento de teorias pedagógicas que demonstraram que a criança aprende com tudo que a cerca, a importância dos
espaços de Educação Infantil passou a receber maior interesse das autoridades e dos responsáveis pela formulação das Políticas Públicas, não apenas de Educação, mas também de bem
estar social.
A compreensão do desenvolvimento humano foi fundamental para que a criança fosse vista
como um ser que é influenciado pelo ambiente familiar e social em que vive, internalizando comportamentos e reações para responder de forma a se proteger e se adaptar ao meio. A partir
dessa percepção, ao longo do tempo – principalmente no século XX – a pedagogia procurou
maneiras de entender de que forma o processo de ensino-aprendizagem poderia se tornar mais
eficiente para os sujeitos envolvidos. Desenvolveram-se novas metodologias e definiu-se o que
seria necessário ensinar, quando e de que forma. O ambiente escolar sofreu modificações para
se adaptar e proporcionar um ambiente acolhedor para a criança, embora algumas críticas ainda
sejam feitas quanto à organização do espaço e seus elementos.
Ao considerar o universo lúdico no desenvolvimento psíquico e fisiológico da criança, os educadores podem desenvolver estratégias de ensino que garantam a aquisição de competências
e habilidades necessárias para toda a trajetória escolar e social do aluno.
A aquisição da linguagem e de conceitos matemáticos são elementos essenciais para o aprendizado das demais disciplinas, por isso a importância de revestir esse aprendizado de ludicidade.
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CONCEITUANDO “ALFABETIZAR,
MATEMATICAR E BRINCAR”
A linguagem ocupa papel de destaque nas
relações sociais vivenciadas por adultos e
crianças. Segundo Brasil (2006, p.76):
Na nossa sociedade, a participação social é
intensamente mediada pelo texto escrito e os
que dela participam se apropriam não apenas
de suas condições linguísticas, mas, sobretudo, das práticas sociais em que os diversos gêneros textuais circulam (BRASIL, 2006, p.76).
Antes de entrar na escola, a criança já está
em contato com um importante meio alfabetizador: o ambiente que a cerca, com seus milhares de formas, cores e imagens. A escrita
faz parte da paisagem urbana. As crianças observam palavras escritas em diferentes suportes, como em placas, rótulos de embalagens,
outdoors, jornais, livros, revistas, televisão, etc.
Portanto, a alfabetização inicial ocorre em contextos culturais e sociais determinados.
Contudo, para que este ambiente se torne
efetivamente um instrumento alfabetizador, a
criança precisa estar preparada para recebê-lo
e seu senso de observação e sua curiosidade
precisam ser despertados. Nessas experiências culturais com práticas de leitura e escrita,
muitas vezes mediada pela oralidade, as crianças vão se constituindo como sujeitos letrados.
Conforme relata Brasil (2006, p. 70):
Sabemos hoje que as crianças que vivem em
ambientes ricos em experiência de leitura e escrita, não só se motivam para ler e escrever,
mas começam, desde cedo, a refletir sobre as
características dos diferentes textos que circulam ao seu redor, sobre seus estilos, usos e
finalidades (BRASIL, 2006, p. 70).
É preciso compreender que tais experiências
culturais por si só, sem mediação, não garantem que as crianças se apropriem do Sistema
de Escrita Alfabética.
Muitos acreditam que qualquer trabalho com
a leitura e a escrita na Educação Infantil é uma
antecipação do Ensino Fundamental. Observamos ainda hoje, muitos adultos, inclusive professores que acreditam que a pré-escola seja
um lugar apenas para a criança brincar. Em
contrapartida, muitos acreditam que os pequenos devam sair da Educação Infantil alfabetizados. Então, o que os pequenos podem apren-

der na pré-escola sobre leitura e escrita?
Nessa fase, se dá a introdução à cultura escrita, possibilitando que a criança entenda por
que se lê o porquê se escreve. Segundo BRASIL (2006, p. 70), “[...] é importante que, desde
a educação infantil, a escola também se preocupe com o desenvolvimento dos conhecimentos relacionados à aprendizagem da escrita alfabética, assim como daqueles ligados ao uso
e à produção da linguagem escrita”
Para Vygotsky (2010, p. 140), para que a
criança que ainda não sabe escrever e usa
símbolos de primeira ordem, denotando objetos ou ações, evolua no sentido do simbolismo
de segunda ordem que compreende a criação
de sinais escritos representativos da fala, ela
precisa fazer uma descoberta básica – a de
que se pode desenhar, além de coisas, também a fala. Em relação a isso, ele diz: “No entanto, uma coisa é certa – o desenvolvimento
da linguagem escrita nas crianças se dá, conforme já foi descrito, pelo deslocamento do desenho de coisas para o desenho de palavras”
(VYGOTSKY, 2010, p. 140).
Portanto, essa transição deve ser propiciada pelo deslocamento da atividade da criança
do desenhar coisas para o desenhar a fala, o
que deve ser preparado e organizado adequadamente. De acordo com Vygotsky (2010, p.
141), “o brinquedo de faz de conta, o desenho
e a escrita devem ser vistos como momentos
diferentes de um processo essencialmente unificado de desenvolvimento da linguagem escrita”.
Essa transição natural obviamente deve ser
incentivada. Segundo Vygotsky, os processos
mentais superiores, que possibilitam ao ser
humano a sua introdução no mundo dos símbolos, são mediados pelas influências socioculturais e regidos pelas leis da internalização.
Para que isso ocorra é necessário que a criança tenha uma relação de consciência com sua
prática educativa escolar e passe a desenvolver controle sobre seus processos de aprendizagem e os internalize.
Para o enfoque histórico-cultural, a escrita
nos anos pré-escolares impõe, necessariamente, uma segunda demanda, a leitura deve ser
relevante à vida. Falando sobre isso, Vygotsky
(2010 p. 144) nos diz: “[...] a escrita deve ter
significado para as crianças, que uma neces1098
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sidade intrínseca deve ser despertada nelas, e
uma tarefa necessária e relevante para a vida”.
Para tanto, a leitura em voz alta para as crianças permite que elas entendam as funções e a
estrutura da linguagem escrita. Além dos livros
de história, que tem função lúdica, a leitura de
folhetos, cartazes ou jornais tem função de informação, e a leitura de livros de receitas ou
manual de instrução, tem a função de orientar
a ação. Atentemos ao fato de que as primeiras experiências de leitura da criança não são
convenções do sistema alfabético. Ela apenas
acredita estar “lendo” o que está escrito, não o
que realmente está.
Seja qual for o tipo de leitura, ela serve como
ponte entre a linguagem oral e a escrita, pois
atuam sobre as motivações para aprender a ler
e a escrever. As crianças devem ser encorajadas a pensar, a discutir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética:
A compreensão da linguagem escrita vai
ocorrer em função da linguagem falada que,
inicialmente, funciona como elo mediador entre a fala e a escrita, e que vai deixando de ter
esse papel quando a criança assume por inteiro a escrita, em uma dimensão discursiva que
surge, possibilitando a compreensão da escrita
dos outros (COELHO, 1996).
Nesse ponto, a participação da família é fundamental. Crianças que vivem em ambientes
onde os pais compreendem como se produz
o desenvolvimento infantil e assumem o papel
que a família tem nesse desenvolvimento, onde
o ler e o escrever são práticas habituais, têm
mais facilidade e vontade de aprender.

O APRENDIZADO DA MATEMÁTICA
c mostra que ausência de elementos de compreensão, raciocínio e resolução de problemas
nas atividades dos alunos pode mesmo ser
responsável por grande parte das dificuldades
que muitos sentem em realizar procedimentos
aparentemente simples. Quando um aluno realiza uma tarefa matemática de forma mecânica sem lhe atribuir qualquer sentido, é muito
provável que ele seja incapaz de reconstituir
aquilo que parecia saber fazer perante uma situação que apresenta alguma diferença ou que
esteja colocada num contexto diferente.
Convém destacar que as competências dos

dois tipos – conhecimento de termos, fatos e
procedimentos, por um lado, e a capacidade
de raciocinar e resolver problemas, por outro –
se desenvolvem ao mesmo tempo e apoiando-se umas às outras. Além disso, convém salientar que certamente as crianças não aprendem
algo de uma vez por todas. A aprendizagem é
um processo gradual de compreensão e aperfeiçoamento BROCK et al., 2011).
De acordo com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), na Educação Infantil o ensino da matemática está inserido no campo de
experiências “Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações”. As atividades desenvolvidas devem ser:
Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que estruturam o
cotidiano das instituições de Educação Infantil
devem considerar a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as experiências
de aprendizagem que se espera promover junto às crianças e efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas educacionais
de seu projeto pedagógico (BRASIL, 2013, p.
86).
Na Educação Infantil, o processo de ensino
e aprendizagem orienta-se, fundamentalmente,
pela ludicidade, utilizando as formas de linguagem que a criança mais tem afinidade para
expressar-se e compreender as mensagens: o
desenho e cantigas.
É importante conhecer como o desenvolvimento do pensamento se manifesta progressivamente nos comportamentos infantis. Em determinados momentos, a criança brinca de faz
de conta, imita muitos gestos e, no entanto, só
rabisca quando pega lápis e papel. Para atuar
em sala de aula é essencial que o professor
saiba discernir entre as limitações decorrentes
de certo nível evolutivo e outras provenientes
de experiências que, de certa maneira, afetaram a conduta da criança (SEBER, 1997).
Avançando para a escrita numérica propriamente dita, pode-se começar a apresentar a representação numérica por meio de desenhos,
relacionando, por exemplo, o número 4 a uma
cadeira invertida. É um meio de usar o desenho e a ludicidade para o aprendizado dos
números. A partir daí, o professor deve con1099
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siderar os conhecimentos prévios dos alunos
e estabelecer estratégias de mediação para o
aprendizado de conceitos matemáticos.
Tomando por base situações do cotidiano
dos alunos, podemos organizar sequências didáticas tomando por base as competências e
habilidades da BNCC para o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos (números,
quantidade, tempo, espaço) em articulação
com demais áreas do conhecimento.
Para Vygotsky, o único ensino válido é aquele
que precede o desenvolvimento. Atribui à instrução um papel de primeiro plano no desenvolvimento do pensamento. Entretanto, o tipo
de instrução que ele considera não se refere
à aquisição de saber-fazer técnicos especializados, mas o ensino e a aprendizagem das
disciplinas formais.
Apoiando-se na noção de disciplina formal, Vygotsky introduz uma distinção entre as
aprendizagens que não têm verdadeiro efeito
no desenvolvimento e aquelas que suscitam,
ao contrário, novas formações. A noção de disciplina formal sugere que existem matérias que
não apenas trazem conhecimentos e habilidades próprias a essa disciplina, mas também
têm por efeito desenvolver as capacidades
gerais da criança. Esta adquire na disciplina
conhecimentos e habilidades que conseguirá
posteriormente utilizar de modo consciente e
voluntário. Essa tomada de consciência e essa
sistematização são precisamente uma das características distintivas das funções psíquicas
superiores (VYGOTSKY, 2010).
A influência determinante da aprendizagem
escolar no desenvolvimento do pensamento
não significa que esses dois processos coincidam inteiramente, pois essa influência se
estende muito além dos limites do conteúdo
próprio a uma disciplina dada. Entre esses
processos se instauram relações dinâmicas
de interdependência, e o desenvolvimento da
criança não acompanha, simplesmente, a atividade didática realizada na escola. Por exemplo, no momento em que a criança assimila
uma operação aritmética ou um conceito científico, a elaboração destes conceitos, longe de
estar terminada, apenas começa (VYGOTSKY,
2010).
Assim, se a aprendizagem escolar tem como
efeito ativar o desenvolvimento, existem certas

disparidades entre essa aprendizagem, que
tem o seu encadeamento, sua lógica e sua
temporalidade próprios, e o desenvolvimento
das funções psíquicas correspondentes, o que
obedece a uma outra dinâmica e se inscreve
em outra temporalidade.

LUDICIDADE: PONTO CHAVE DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Para Vygotsky (2010) a brincadeira é uma
atividade crucial para a aprendizagem, pois
combina os três conceitos-chave da Zona de
Desenvolvimento Proximal: oportunidade para
realizar uma atividade conjunta, interação com
participantes de diferentes estágios de experiência, compreensão e conhecimento, e exploração da linguagem verbal e não-verbal.
A ludicidade envolve as habilidades de memória, atenção e concentração, além do prazer
da criança em participar de atividades pedagógicas de maneira diferente e divertida. É uma
ferramenta importante como recurso pedagógico que pode ocupar um espaço na educação
básica, atendendo a necessidade e interesses
do educando e do educador no processo de
ensino e aprendizagem (VYGOTSKY, 2010).
O entendimento do jogo como recurso pedagógico passa pela concepção de que a função
educacional da escola é ensinar e que por isso
esta tem objetivos educacionais a atingir, o aluno, nesse sentido, faz parte da elaboração e
orientação rumo a esses objetivos, para chegar à construção de seu próprio conhecimento.
Assim, qualquer atividade dirigida e orientada
visa a um resultado e possui finalidades pedagógicas, portanto, a ludicidade como recurso pedagógico tem objetivos educacionais a
atingir. Nessa perspectiva, utilizando em sala
de aula, o jogo torna-se então um meio para
a realização dos objetivos educacionais, e ao
educando, ao praticá-lo nesse contexto, deve
ser garantida a ação livre, iniciada e mantida unicamente pelo prazer de jogar, e atrelada aos objetivos educacionais sistematizados
pelo educador (VYGOTSKY, 2010).
Durante a brincadeira, a criança utiliza signos
e símbolos para dar novos significados para
os objetos, mas os envolvidos na brincadeira
devem desenvolver significados compartilhados por meio da linguagem. Estudos mostram
1100
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a limitação visual não interfere na aquisição da
linguagem, diferente do que acontece quando
a deficiência é auditiva ou mental.
Vygotsky (2010) identificou a linguagem, e
outros sistemas de símbolos, como ferramentas psicológicas que capacitam o aprendiz a
desenvolver e dominar novas maneiras de pensar. Utilizando o lúdico como recurso pedagógico direcionado às áreas de desenvolvimento
e aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem, o professor deve fazer o papel de
mediador, usando ferramentas psicológicas
que possibilitem a criança internalizar os conteúdos.
O aprendizado da fala inicia-se no nascimento, na interação entre o bebê e seus pais, e se
desenvolve na escola, na convivência com os
professores e com outras crianças. A partir daí,
surge também a expressão dramática, na representação de papéis na brincadeira, e nesse
processo adquirem em seguida a habilidade
da narração (VYGOTSKY, 2010).
Há diversas formas de narrar experiências, e
elas podem ser usadas isoladamente ou em
conjunto. As crianças podem narrar oralmente uma história, desenhá-la, ensiná-la ou realizar atividades que reúnam as três modalidades. Os contos de fada propiciam o trabalho
pedagógico de desenvolvimento da linguagem
e aquisição de habilidades como a memorização e expressão escrita e criativa. As crianças
podem recriar as histórias e os personagens,
desenhar, levantar hipóteses. Podem ser aproveitados no ensino de linguagem, matemática,
ciências, em diversas situações sociais e interativas (HUIZINGA, 2019).
As brincadeiras podem se tornar parte da
prática na sala de aula. No estágio final da educação infantil, porém, prioriza-se a parte didática e dos conteúdos a serem apreendidos pela
criança, voltados para a alfabetização. Não que
atividades como contar histórias sejam abandonadas, mas elas adquirem outra abordagem.
Não têm mais a finalidade de apenas despertar
a imaginação e a criatividade, mas também de
reforçar conteúdos linguísticos e ensinar uma
sequência lógica dos fatos, habilidades que
não eram cobradas nas fases anteriores (HUIZINGA, 2019).
Muitos estudos sobre educação enfatizam o
papel da criatividade no processo de ensino e

aprendizagem. Criatividade é fundamental para
uma aprendizagem bem-sucedida, sendo importante ao longo de toda a vida, não só nos
primeiros anos. Nas crianças pequenas, permite que elas estabeleçam conexões entre as diversas áreas de aprendizagem e ampliem sua
compreensão. As crianças precisam desenvolver o pensamento criativo e o pensamento
crítico para interessarem-se em descobrir e explorar coisas novas. Dessa forma, o senso de
realização e autoestima se desenvolve. Estimular a criança por meio de diálogos e questionamentos faz com elas analisem e reflitam sobre
as atividades que realizam (HUIZINGA, 2019).
A brincadeira estimula a criatividade, inspira
a imaginação, ensina a resolver conflitos, melhora a autoconfiança. A brincadeira mediada
pelo adulto desenvolve a criatividade na medida em que ele a estimula a refletir sobre o que
está aprendendo.A palavra “lúdico” é comumente associada a jogos e brincadeiras. E tais
conceitos, na educação, aplicam-se preferencialmente à Educação Infantil, como preconiza
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
mas ainda presentes nos demais ciclos da
Educação Básica
O conceito mais abrangente de lúdico, ludicidade e atividade lúdica é ligado, portanto, a
atividades relaxantes, mas também atividades
realizadas com regras e finalidades específicas, como vimos em Huizinga (2019, p. 29):
“Ludus abrange os jogos infantis, a recreação,
as representações litúrgicas, teatrais e os jogos
de azar”. Para Raul (2013, p. 31) “a ludicidade
se define pelas ações do brincar que são organizadas em três eixos: o jogo, o brinquedo e a
brincadeira”.
Para Wallon, assim como o desenvolvimento
humano, as brincadeiras também se dividem
em estágios: brincadeiras funcionais, de aquisição e de fabricação. São denominadas “brincadeiras” por não estarem relacionadas ao trabalho, ou uma atividade “séria”. O que diferencia,
então, a brincadeira da atividade lúdica?
Em primeiro lugar, a finalidade a que se destina. A brincadeira é descompromissada com
um objetivo de aprendizagem. A criança brinca
porque isso lhe dá prazer, proporciona “relaxamento no exercício das funções psíquicas”
(WALLON, 2010, p. 56). A atividade lúdica tem
uma finalidade, é guiada para atingir um de1101
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terminado objetivo, ou é avaliada segundo as
proposições do professor.
Por meio do jogo, o professor não apenas
propõe atividades didáticas aos alunos, como
também pode avaliá-los. Isto deve ser feito de
maneira diagnóstica dos interesses, dificuldades e potencialidades dos educandos para a
elaboração dos próximos planejamentos, considerando não apenas os alunos, mas todos
os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Por fim, podemos definir a ludicidade como a aplicação de recursos dos jogos e
brincadeiras já desenvolvidos pela criança no
processo de ensino e aprendizagem, com finalidade específica.

BRINCADEIRAS E NECESSIDADES
ESPECIAIS
Na medida em que os jogos e as brincadeiras promovem o desenvolvimento global da
criança, a convivência de crianças com necessidades especiais torna-se essencial na reabilitação e capacitação para integração social e
independência pessoal:
Seus benefícios, tais como o divertimento, a
oferta de contextos para a escolha, o auxílio na
tomada de decisão e a educação quanto a regras, por exemplo, ajudam as crianças a aprender sobre si mesmas como um ensaio para a
vida futura [...], (BROCK et al, 2011, p. 262).
O currículo, assim como as atividades, deve
ser formulado de maneira a adaptar-se às diferentes necessidades escolares especiais, e
não o contrário. O espaço deve ser adaptado
para que a criança tenha acesso a todas as
dependências, materiais, brinquedos e atividades relacionadas ao cotidiano (BROCK et al,
2011).
Quando falamos na utilização do brinquedo
na prática pedagógica, logo nos vêm à mente
os brinquedos educativos: jogos de montar, de
encaixe, de tabuleiro. Contudo, todos os brinquedos e jogos podem – e devem – ser incluídos na educação de crianças, principalmente na fase pré-escolar. Com os brinquedos, a
criança adquire diversas habilidades: aprende
a identificar sons, desenvolve a atenção, o tato,

a curiosidade. No trabalho com crianças com
necessidades especiais podem ser usados
para “compensar” alguma deficiência (BROCK
et al, 2011).
Os objetos usados nas brincadeiras, principalmente para as crianças em fase pré-escolar, podem ser adaptados de maneira a proporcionar experiências plenas de diversão e
aprendizado. Os jogos eletrônicos podem ser
utilizados como facilitadores da aprendizagem,
pois diversos softwares foram desenvolvidos
na última década com a finalidade de facilitar a
inclusão digital das crianças com e sem deficiência (BROCK et al, 2011).
As crianças com necessidades especiais têm
a mesma necessidade de brincar das crianças
ditas “normais”. Elas se engajam nas brincadeiras como as outras, mas podem precisar do
apoio de adultos e de modificações e adaptações para aproveitar plenamente as experiências decorrentes das atividades.As necessidades educacionais especiais da criança devem
ser supridas. Isto começa com a disposição
para enxergar a criança como um indivíduo capaz, competente. Fatores como a motivação e
as oportunidades que encontra em casa e na
escola impactam na aquisição de competências (BROCK et al, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa bibliográfica e descritiva teve
como finalidade apresentar uma breve compreensão dos processos de aquisição da linguagem e do raciocínio lógico-matemático nos
alunos da Educação Infantil.
A opção pelos trabalhos de Vygotsky (2010)
e Wallon (2010) para a dissertação sobre o
desenvolvimento infantil e as aquisições do período pré-escolar justifica-se pela escolha do
enfoque sociocultural como abordagem pedagógica.
Para compreender os conceitos de ludicidade e sua aplicação durante o processo de ensino e aprendizagem a contribuição de Wallon
(2010) também foi substancial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

conceito de lúdico é comumente associado aos jogos e brincadeiras, que foram definidos exclusivamente como atividades de lazer e descompromisso. Porém, as contribuições da Psicologia para a compreensão do desenvolvimento humano – não apenas
durante a infância – demonstraram que jogos e estratégias utilizadas nas brincadeiras poderiam
contribuir também para atividades denominadas “sérias”, como o estudo e o trabalho profissional.
A aplicação da ludicidade na Educação Infantil permite dar significação ao que é aprendido e
tornar um aprendizado criativo, utilizar-se dos recursos tecnológicos disponíveis e aliar situações
cotidianas e aplicações práticas do que é aprendido.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa proporciona uma reflexão sobre nosso trabalho pedagógico, junto ao
educando. A finalidade e contextualizar algumas formas de utilizar a arte na educação infantil,
ressaltando a importância das artes como instrumento didático na educação infantil. O avanço das novas tendências pedagógicas nos permite dizer que as artes contribuem na formação
da criança como valor interdisciplinar, contribuindo para despertar a criatividade nos educandos e tornar o aprendizado cada vez mais prazeroso. Sendo assim há necessidade de rever a
nossa prática de ensino ao que se refere ao trabalho junto à criança pequena. O objetivo da
pesquisa é investigar como as artes podem colaborar para o desenvolvimento global do aluno,
bem como notar as ações do professor para o incentivo das artes. Percebe-se que podemos
realizar um bom trabalho com as artes na educação infantil com atitudes simples, passíveis de
serem feitas em qualquer unidade escolar, a partir do momento que o profissional de educação seja comprometido com sua responsabilidade perante a criança.

Palavras-chave: Artes;  Criança;  Professor.
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INTRODUÇÃO
O tema dessa pesquisa é “A arte na educação infantil” e visa proporcionar ao leitor ver, a arte
como recurso didático na Educação Infantil e perceber sua importância na compreensão de
mundo. Através da arte a criança tem acesso a outras realidades, sem necessariamente vivenciar as experiências concretas.
Esse trabalho tem como objetivo maior responder ao meu problema de pesquisa: “Como a
arte pode colaborar para o desenvolvimento global do aluno de 4 a 5 anos?”, de forma clara e
objetiva levando o leitor a identificar facilmente no decorrer da leitura quais são as hipóteses que
comprovam minha pesquisa.
O trabalho com as artes proporciona o desenvolvimento da capacidade de ver, ouvir, perceber
e discriminar cuidando sempre para que o trabalho não fique sempre na área do desenho, mas
passe também pelo teatro dança e música. A criança brinca e expressar sensações, sentimentos e pensamentos quando se expressa artisticamente e comunica-se através da arte. A criança
aprende com a arte, ela cria, improvisa e é um fator de formação e equilíbrio do sistema nervoso, que proporciona a criança mais confiança em si, e a oportunidade de expressão através do
próprio corpo com criatividade, liberdade e espontaneidade.
Baseado nesse processo de interação e prazer à pesquisa tem por intuito resgatar a importância das artes na Educação Infantil no desenvolvimento e na formação da criança, contribuindo
para despertar a criatividade nos educando e tornar o aprendizado cada vez mais prazeroso e
divertido. Esta pesquisa é importante, pois possibilita uma reflexão quanto às formas metodológicas propostas segundo os conteúdos curriculares sugeridos no PCN. A prática da linguagem
artística pode ao mesmo tempo em que possibilita ao aluno se libertar e sensibilizar-se, proporciona ao professor oportunidades de desenvolver aulas interessantes e criativas que despertem
o interesse maior do aluno.
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica com diversos
autores, além do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e Orientações Curriculares. A arte está presente em todas as transformações culturais humanas começando pelas
pinturas rupestres desenhadas nas paredes das cavernas e a partir daí vem evoluindo. A arte é
uma forma de o homem entender o mundo que o cerca e de se relacionar com ele, é uma das
formas com que podemos representar todas as mudanças históricas da humanidade, com suas
características específicas, e é através desse conhecimento que o aluno desenvolve a sensibilidade, percepção e a imaginação, tanto para realizar como para observar uma obra artística.
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A HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL
Para nos aprofundarmos mais no ensino da
Arte em nossas escolas, vamos partir do início
e buscar as origens do ensino no Brasil. Assim
como em tantos outros aspectos de nossas vidas, na arte também recebemos influencia de
várias culturas que incorporamos e configuramos a diversidade expressa em nossas singularidades regionais.
Uma referência importante para compreendermos o ensino de artes no Brasil é a Missão
Artística Francesa,em 1816, trazida por D.João
VI, que culminou na criação da Academia Imperial de Belas Artes. Nessa escola o ponto forte
do ensino era a cópia fiel e a utilização de modelos europeus. Em Minas Gerais o auge era
o Barroco, mas o Neoclassicismo trazido pelos
franceses foi adotado pela elite e pelas classes
dirigentes, fazendo com que a arte passasse a
ser vista como “luxo” em que somente a elite
privilegiada tinha acesso. A partir dessa época
começam a surgir as tendências pedagógicas.
A primeira tendência foi a tradicional, que se
estende até hoje, em muitas escolas:

cação tradicional, avançando um novo passo
em direção ao ideal de assumir a organização
de uma sociedade mais democrática: “Os educadores que adotam essa concepção passam
a acreditar que as relações entre as pessoas
na sociedade poderiam ser mais satisfatórias,
menos injustas, se a educação escolar conseguisse adaptar os estudantes ao seu ambiente
social” (FERRAZ; FUSARI, 1993, p.27).
O aluno passou a ter oportunidades para se
expressar livremente e sua criatividade passou a ser valorizada, acreditava que o aluno
aprenderia sozinho sem a interferência do professor, fazendo com que as aulas de artes pouco acrescentaram aos alunos em termos de
aprendizagem.
A partir de 1960/1970 começa a surgir no
Brasil a Pedagogia Tecnicista, presente até
hoje, em que o elemento principal é o sistema
técnico de organização da aula e o professor e
o aluno ocupam uma posição secundária. De
início, essa nova modalidade de pensar a educação visava um acréscimo de eficiência da
escola, objetivando a preparação de indivíduos
mais competentes e produtivos conforme a solicitação do mercado de trabalho. A valorização
do processo de industrialização e do desenvolvimento econômico explicita-se pelo empenho
em incorporar-se o moderno, tecnológico, no
currículo. O professor passa a ser considerado
como um técnico responsável por um competente planejamento dos cursos escolares.

Nessa tendência o professor era o foco que
passava seus conhecimentos aos alunos como
verdades absolutas, além de ser autoritário. Já
o aluno, devia aceitar e absorver, sem contestar, as informações do professor. Os desenhos
eram técnicos ou geométricos “valorizando o
traço, o contorno, e a repetição de modelos
que vinham geralmente de fora de país” e viEm 1971, a Lei 5.692 criou a componente
savam à preparação dos alunos para “a vida
profissional e para as atividades que se desen- curricular Educação Artística e determinou que
volviam tanto em fábricas como em serviços fossem abordados nesta disciplina conteúdos
de música, teatro, dança e artes plásticas nos
artesanais (FERRAZ; FUSARI, 1999, p. 30).
cursos de 1° e 2° grau, porém o ensino da
O ensino da música só teve destaque a par- arte só se torna obrigatório com a nova Lei de
tir de 1950, quando passou a fazer parte do Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) que em seu
currículo, sendo executado através de solfejos, artigo 26, parágrafo 2° estabelece:
cantos orfeônicos e hinos pátrios. Nas décadas de 50 e 60, surgiu um novo movimento denominado Escola Nova, que teve suas origens
na Europa e Estados Unidos no século XIX. Já
de início o Escolanovismo contrapõe-se à edu-
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“O ensino da arte constituirá componente
curricular obrigatório nos diversos níveis da
educação básica, de forma a propiciar o desenvolvimento cultural dos alunos.” Segundo
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
de Artes (2001):
São características deste novo marco curricular as reivindicações de identificar a área por
arte (não mais por educação artística) e de incluí-la na estrutura curricular como área com
conteúdos próprios ligados a cultura artística e
não apenas como atividades (PCN, 2001).
A arte é importante na escola principalmente
por que é importante fora dela. É um conhecimento construído pelo homem através dos
tempos e, portanto é patrimônio cultural da humanidade e todos têm direito ao acesso deste
saber.Vamos relembrar agora alguns importantes momentos da história da arte no Brasil.

ARTE PRÉ-HISTÓRICA: ARTE
RUPESTRE E ARTE INDÍGENA

Mário de Andrade comparou em um curso
ministrado por ele, a arte rupestre com a indígena, comentando as decorações geométricas
dessas manifestações culturais e artísticas executadas em cerâmica relacionando-as com as
estilizações de antigas formas antropomórficas
e imitação da natureza. Ao observamos as produções artísticas desde os primórdios notamos
que elas se relacionam com a própria vida humana, com a realidade social e comunidade
em que se insere.

ARTE NO PERÍODO COLONIAL: ARTE
MISSIONÁRIA E BARROCO
As manifestações artísticas do primeiro séculos da colonização em nosso país ocorreram
com a efetivação do sistema colonial e a vinda
das ordens religiosas jesuítas (1549) beneditinas (1581) e franciscana (1584). Os monumentos artísticos desta época eram restritos
basicamente às igrejas e às construções oficiais como alfândegas e residência dos governadores. Alguns estudiosos procuravam reunir
as edificações religiosas em grupos e para
isso agrupavam esses monumentos segundo
as suas características e períodos construtivos:
fase barroco-jesuítico, fase barroca e fase rococó, a primeira dela referente ao período missionário.

O contato com produções artísticas do período pré-histórico nos faz compreender o processo artístico humano nas suas origens. Tudo
começou através das artes gráficas, pictóricas
e esculturais em artefatos líticos, nas cerâmicas e nas artes rupestres (desenhos, pinturas
e relevos) feitos nas rochas. As primeiras desO período missionário compreende as igrejicobertas destas artes ocorreram entre 30000 nhas primitivas que atendiam as necessidades
e 8000 a.c, nos fins do século XIX, na Europa de culto e evangelização, de aspectos unifor(PCN, 2001).
mes que se diferenciavam apenas por pequenos detalhes. Eram construções rudimentares,
Os trabalhos plásticos do período paleolí- sem orientação de arquitetos e muitas vezes
tico se dividem em duas ordens específicas: feitas até pelo padre. Já as construções do
pequenas esculturas e objetos de arte mural século XVII já são mais elaboradas e seguem
ou rupestre descobertas em cavernas e rochas modelos arquitetônicos eruditos. Predominade algumas regiões da França e Espanha. No va nesse período as igrejas da Companhia
caso brasileiro, a arte rupestre tem seus acha- de Jesus, com suas características maneirisdos mais antigos a cerca de 20000 anos e tas: fachadas retilíneas, rigidez e austeridade
representa uma documentação antropológica nas formas e volumes. Arquitetos, pintores e
visual.
escultores deste período vieram em sua maioria de fora para atuar nas igrejas, colégios e
conventos. Dentre esses pintores se destacam:
os holandeses Belchior Paulo e Baltazar de
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Campos e ao alemão frei Ricardo do Pilar, que
permaneceu toda sua vida no Mosteiro de São
Bento, onde deixou inúmeros painéis em que
predominam características pictóricas prenunciadores do barroco.
O período Barroco favorece a constituição
de uma cultura mais regional com influência
africana, e da mineração, foi desenvolvido na
Europa entre os séculos XVI e XVII e trazido ao
Brasil pelos portugueses, adquirindo aqui uma
feição particular diferente da Europa. Segundo o historiador Pablo Mancera, esse período
representava um modo de vida, associado às
propriedades rurais, as igrejas, aos políticos,
que promoveram imperativamente a circulação
de ideias, formas e regras de ações e de fé.
Em relação aos aspectos artísticos, o período Barroco apresenta mudanças de estrutura e
formas definindo o estilo do momento: a busca
do movimento, liberação das massas e contrastes. Os artesãos brasileiros vão assumindo
posições mais reconhecidas e fazem de sua
arte um espetáculo de deslumbramento, combinam e fundem os elementos de visualidade
associando arquitetura, escultura, pintura num
todo orgânico.

ARTE BRASILEIRA NO SÉCULO XIX
Influenciados pela Missão Francesa, que
chegou ao Brasil em 1816, pintores brasileiros
seguiram os esquemas clássicos adaptando
os aos assuntos nacionais procurando nesta
época os caminhos e temáticas mais atuais. A
influência da Missão Francesa atingiu também
a arquitetura, desenvolvendo construções de
modelos sofisticados e eruditos. As representações deste movimento se estendeu também
à pintura, arquitetura e no mobiliário. Neste período a frieza da composição acadêmica foi
trocada pela paixão expressiva, a despersonalização pela evidência do eu e as referências à
antiguidade clássica pelos temas atuais.

Ao final do século XIX, José Ferraz de Almeida Júnior trouxe para a arte elementos de uma
temática caipira, os trabalhadores do campo,
os lazeres e afazeres locais, mas seu aprendizado inicial na Academia Imperial fez com que
a pintura que produzia nunca perdesse certo
jeito europeu, uma cor que não era a nossa,
mas ao incorporar com entusiasmo as formas
de vida rural, não lhes corrompendo na pompa
q modéstia e o lirismo originais, tornou se elo
básico de um brasileirismo mais instantâneo,
que percorreria um caminho para emergir de
novo, amadurecido, com a revolução do modernismo, a partir da segunda metade da década de 1910.

ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA
NO BRASIL
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 e marcaram
uma efervescência de cunho cultural mais nacionalista:
O modernismo elimina o complexo de inferioridade da arte brasileira transformando-o em
virtude. [...] A arte moderna. liberando a criatividade, incorporando culturas diferentes da ocidental e utilizando a temática como um simples
pretexto, permitiu que os artistas brasileiros se
voltassem para os aspectos culturais que lhes
eram próprios (ZILIO, 1983, p.14 apud FERRAZ; FUSARI, 2001, p.121).
Podem-se aprofundar os conceitos de modernismo e modernidade que foram incorporados às culturas brasileiras e latino americano ao longo do século XX, e que resultaram
em manifestos e movimentos de vanguarda e
trouxe na prática uma liberação expressiva e
o surgimento de novas proposições artísticas,
estéticas e sociais, podendo ser estudado essencialmente dentro de suas características de
manifestações artísticas ou aprofundado em
suas peculiaridades: Semana de Arte Moder1110
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na, de São Paulo, Modernismo em Minas Gerais, ou então verificar artistas e obras representativas do período, tais como Anita Malfatti,
Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti entre outros
(FERRAZ; FUSARI, 2001, p.121).

sam musicalmente em cada fase para a partir
daí fornecer os meios necessários(vivências,
informações e materiais) ao desenvolvimento
expressivo (RCNEI, 1998, p.67).

Partindo desse ponto,o professor dará continuidade ao trabalho com a arte, refletindo, avaCONTRIBUIÇÃO DA ARTE PARA O
liando, fazendo e refazendo sua ação pedagóDESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS gica nesta exploração de aprendizagem.
Capacidades desenvolvidas através do uso
De acordo com o RCNEI (1998), através da didático da música:
leitura de vários livros e artigos descritos por
inúmeros teóricos, podemos observar que a
• Explorar e identificar elementos da músiarte em suas várias vertentes apresenta resulca para se expressar interagir com outros
tados promissores que podem ser alcançados
e ampliar seu conhecimento do mundo;
ao ser trabalhado na educação infantil, pos• Perceber e expressar sensações e pensasuindo várias formas de utilização como insmento por meio da música;
trumento didático junto ao educando. A arte
• Explorar materiais e a escuta de obras
visual, a música e o teatro se interligam entre si
musicais para desenvolver a apreciação
e proporciona ao professor uma fonte de subde vários estilos musicais;
sídios para o desenvolvimento do seu trabalho.
• Diferenciar sons fracos e fortes e aumenAs crianças são sensíveis à beleza. A possibilidade de criar, também de entrar em contato
com a arte produzida pelo homem ao longo de
sua história, amplia seu horizonte possibilitando o uso de coisas belas. A produção artística
das crianças também pertence ao patrimônio
da humanidade, e como tal deverá ser considerado pelos professores (RCNEI, 1998).

tar a memória musical;
• Perceber e valorizar o silêncio, descobrir
que o corpo também produz sons;
• Desenvolver a atenção, concentração,
posturas que devem estar presentes em
todo processo educativo, em suas diferentes fases.

Outro resultado importante para uso da música na educação infantil e que o trabalho com a
Observamos que os resultados são sempre criança se torna mais significativo e prazeroso
benéficos para os educando, no decorrer do tomando sempre o cuidado para não tomá-lo
trabalho pedagógico tendo a arte como ponto como fim em si mesmo (RCNEI, 1998, p.67).
de partida. Desenvolvem o raciocínio, os movimentos corporais e o imaginário, colaboranResultados obtidos com o uso didático das
do também para o contato com outras culturas artes visuais:
através da arte, a criança desde a tenra idade mediada pelo professor entra em contato
Em relação às artes visuais, também para alcom o fazer artístico e o traz para sua realidade cançar resultado satisfatório e necessário que
transformando-o e fazendo o seu próprio fazer o professor planeje conteúdos de aprendizaartístico:
gem que poderão ser organizados de modo
Para alcançar resultados positivos, trabalhando com a arte junto a criança pequena é
necessário que o professor assuma uma disponibilidade em relação a essa linguagem e
faça um trabalho contínuo de auto formação no
sentido de :Sensibilizar se em relação as questões inerentes a música,reconhecer a arte com
linguagem cujo conhecimento se constrói e entender e respeitar como as crianças se expres-

a permitir que utilize aquilo que já conhece e
tem familiaridade e possa também estabelecer
novas relações, ampliando seu saber. O educador obterá maiores resultados se sua ação
educativa garantir que:
A criança possa compreender e conhecer
a diversidade da produção artística; exista a
possibilidade do uso de diferentes materiais;
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Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

os pontos de vista de cada criança sejam respeitados; troca de experiência para posterior
reflexão; o prazer lúdico seja o gerador do processo de produção; a arte seja compreendida
como linguagem que constrói objetos plenos
de sentido; a valorização da ação artística e
o respeito pela diversidade dessa produção
sejam elementos sempre presentes (RCNEI,
1998, p.107).

Resultados do uso didático das artes teatrais:
Quando pensamos no teatro inserido no
âmbito das artes o papel do professor é o de
mediador, pesquisador, articulador do conhecimento, para que o resultado do trabalho pedagógico tenha resultados efetivos no desenvolvimento cognitivo das crianças.

Para que os educando possam viver experiências de ser, imaginar, criar e preciso que
seus professores priorizem isto. Um trabalho
assim só pode desenvolve se o educador for
alguém profundamente interessado em compreender como as crianças pensam o que elas
dizem o que fazem como brincam e os temas
Ao trabalhar de forma significativa, reflexiva que surjam em seu repertório lúdico.
e organizada em relação às artes visuais o
educador estará proporcionando grandes reSendo assim, o uso das atividades teatrais
sultados no desenvolvimento do educando tais como recursos didáticos na CEIs, e EMEIs tem
como:
como resultado pedagógico junto às crianas:
É necessário que o professor esteja atento
para redimensionar as atividades propostas
seja em relação ao tempo ou a própria atividade. Pois cada criança tem seu ritmo e deve ser
respeitado. Segundo o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (1998):

• Ampliar o conhecimento de mundo que
possuem, manipulando diferentes objetos;
• Interessar-se pelas produções e pelas de
outras crianças;
• Conhecer diferentes culturas e a respeitar;
• Produzir trabalhos de artes, utilizando várias linguagens desenho, modelagem, colagem, construção;
• Desenvolver respeito pelo processo de
produção e criação;
• Cuidar dos materiais e dos trabalhos e
objetos produzidos coletivamente e individualmente;
• Criar desenhos, colagens, modelagens a
partir do seu próprio repertório;
• Apropriação e utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar, pintar, modelar etc.
• Apreciação de obras de arte a partir da
observação, narração, descrição, interpretação de imagens e objetos.

• O acesso aos bens culturais disponíveis
ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao
pensamento, à ética e a estética;
• Desenvolve uma imagem positiva de si e
do outro;
• Descobre o próprio corpo e suas potencialidades e seu limite;
• Estabelece vínculos afetivos e de troca
com adulto e criança, fortalecendo a autoestima e ampliando gradativamente as
possibilidades de comunicação e interação social;
• Estabelece e amplia as relações sociais
aprendendo aos poucos a articular seus
interesses e ponto de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de colaboração;
• Conhece as manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse respeito, valorizando a diversidade. Segundo
Reverbel (1989, p.131):
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“Que o teatro tem a função de divertir instruindo é uma verdade que ninguém pode contestar, pois seria negar-lhe a própria história.”
Sendo assim, podemos dizer que o trabalho
com as artes desenvolve a criança de uma
forma global, em cada uma delas citadas acima proporciona ao aluno condições de elaborar hipóteses, ser criativo, respeitar o próximo,
aumenta a afetividade, solidifica valores, tais
como ética, cooperação, valorização da diversidade e respeito a diferentes culturas. Tornando o educando construtor do seu próprio conhecimento tendo o professor como mediador
desse conhecimento de uma forma lúdica e
prazerosa (REVERBEL, 1989, p.131).
Para finalizar o capítulo devemos sempre nos
lembrar de que o desenvolvimento artístico de
uma criança jamais pode ser comparado com
o de outra; cada uma tem seu tempo, cabe a
nós enquanto professores, interferir nesta particular evolução. Em função de a criança ser
constantemente movida por meio de estímulos,
devemos oferecer lhe ferramentas encorajadoras desse processo, mas sem interferência na
sua expressão artística. Dessa forma, se envolvermos a criança num contexto social e conseguirmos organizar as ideias para que esta
invente,crie e construa, acreditamos que a linguagem da arte se fará presente na Educação
Infantil, ajudando a criança a fazer por si só
as várias leituras do mundo (REVERBEL, 1989,
p.131).

ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
DIVERSAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS:
A MÚSICA
A música é uma linguagem pela qual as
crianças são capazes de se expressar e comunicar sensações, sentimentos, pensamentos
e relacionar o som e o silêncio. Presente em
todas as culturas manifesta-se nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais
religiosos, manifestações cívicas e políticas entre outros. Está presente na educação há muito
tempo, já que na Grécia antiga era considerada
como fundamental para formação dos futuros
cidadãos, ao lado da matemática e filosofia:
A interação entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos,assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem musical.
È uma das formas importantes de expressão
humana, o que por si só justifica sua presença
no contexto da educação, de um modo geral,
e na educação infantil, particularmente (RCNEI,
1998, p.45).
A música no contexto de educação infantil
ao longo de sua história atende a vários objetivos desde a formação de hábitos, atitudes
e comportamentos, como lavar as mãos antes
da refeição, por exemplo, até a memorização
de conteúdos como aprendizagem do alfabeto,
traduzido em canções, porém, sempre é vista
no CEIS, EMEIs como atividades que tem um
fim em si mesmo. Tendem a se limitar a datas
comemorativas que enfocam a reprodução de
músicas pronta e coreografias ensaiadas. Também existe a colocação de música ambiente,
não necessariamente oferecida para a escuta e
a fruição das crianças (RCNEI, 1998).
No primeiro ano de vida, a prática musical
poderá ocorrer por meio de atividades lúdicas.
O professor contribui para o desenvolvimento
da percepção e atenção dos bebês cantando
para eles; produzindo sons vocais diversos por
meio da imitação de vozes de animais, ruídos
etc., ou sons corporais, como palmas, batidas
nas pernas, pés etc.; embalando-os e dançando com eles. As canções de ninar tradicionais,
os brinquedos cantados e rítmicos, as rodas e
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cirandas, os jogos com movimentos, as brincadeiras com palmas e gestos sonoros corporais, assim como outras produções do acervo
cultural infantil, podem estar presentes e devem
se constituir em conteúdos de trabalho. Isso
pode favorecer a interação e resposta dos bebês, seja por meio da imitação criação verbal,
do gesto corporal, ou da exploração sensório
– motora de materiais sonoros, como objetos
do cotidiano, brinquedos sonoros, instrumentos musicais de percussão como chocalhos,
guizos, blocos, sinos, tambores etc., (RCNEI,
1998).

É importante que o professor cante para os
seus pupilos. Assim, sendo ter contato com
diferentes tipos de canções, brincadeiras, parlendas e rimas, jogos musicais são, tão importantes quanto à seleção do repertório, são
as oportunidades escolhidas para cantar com
suas crianças. Quando cantar? O que cantar?
O professor também pode e deve selecionar
os momentos em que o canto seja significativo
para si e para o grupo de crianças, cantar ou
tocar não é apenas “preencher silêncios” (RCNEI, 1998).

O silêncio também pode e deve ser apreciado pelas crianças. Assim, a música não precisa estar presente em todos os momentos.
Há ocasiões em que o silêncio é bem- vindo,
pleno de significado, experiência que contribui
para o descanso auditivo e para compreensão
da música, quando ela está presente. O professor deve saber organizar as situações onde
as crianças possam escutar ou produzir músicas em grupos ou separadas criando lugares
aconchegantes para o desenvolvimento musiAs CEIs, e EMEIs devem ampliar o seu acervo cal (RCNEI, 1998).
musical, para que possa proporcionar à criança
um repertório diversificado, da mesma maneira
É importante desenvolver na criança atitudes
que faz com os livros. O educador pode fazer de respeito e cuidado com os materiais musisessões de escuta e apreciação musical de cais, valorização da voz humana e do corpo
obras musicais infantis, populares, clássicas, como materiais expressivos, além de realizar
cantadas e instrumentais.Na educação infan- junto a eles, projetos que integrem vários cotil as canções devem fazer parte do cotidiano nhecimentos ligados a produção musical, como
escolar desde as canções infantis tradicionais, por exemplo, a construção de instrumentos ou
canções folclóricas de diferentes países e tam- ainda jogos e brincadeiras de rodas com difebém canções do repertório popular, do agrado rentes gêneros musicais (RCNEI, 1998).
do professor (RCNEI, 1998).
Devemos tomar cuidado, para que os brinquedos e jogos não estimulem gestual mecânico e estereotipado, que se apresente muitas
vezes, como modelo para criança. É importante que ela crie, recrie e brinque com o gestual
dentro da música não apenas copiando e limitando sua criatividade.O cantar tem papel importante na educação infantil, e um excelente
recurso didático para o desenvolvimento auditivo e verbal (RCNEI, 1998).

Essas ações básicas e eficientes geram
transformações no trabalho com a música. Na
fase da EMEI a possibilidade para se trabalhar
a música com as crianças aumentam significativamente, pois elas já conseguem reconhecer
diferentes características geradas pelo silêncio
e pelos sons, participam em jogos e brincadeiras que envolvam a dança com improvisação
musical, possuem repertório de canções para
desenvolver memória musical (RCNEI, 1998).

ARTES VISUAIS
As artes visuais assim como a música e o teatro e um importante recurso didático na educação
infantil. Ajuda o educador nas diferentes explorações de aprendizagem, oferecendo subsídios pedagógicos para desenvolver um trabalho que proporcione ao educando aprendizagem e diversão,
tornando as atividades mais prazerosas dentro do
contexto escolar. A arte visual proporciona ao educando desenvolver sua sensibilidade, a socialização, o cognitivo, o seu lado intuitivo, a memória, o
gosto pela pintura, apreciar obras de arte e conhecer pintores diferentes (RCNEI, 1998).
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A aprendizagem nos dias atuais supera a
fragmentação cabeça, corpo e cognição, deve
ser significativa para as crianças. As artes visuais como fator didático na educação infantil
colabora efetivamente neste sentido. 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 arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes etc.
O movimento, o equilíbrio, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da criação artística. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos,
intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a
promoção de interação e comunicação social
conferem caráter significativo às artes visuais
(RCNEI, 1998).
As artes visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil. Ao rabiscar e desenhar no
chão, na areia e nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras,
carvão), ao pintar os objetos e até mesmo seu
próprio corpo, a criança pode utilizar-se das
artes visuais para expressar experiências sensíveis:
Tal como a música, as artes visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes de expressão e comunicação humanas,
o que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação modo geral, e na educação
infantil, particularmente (RCNEI,1998, p.85).
As artes visuais não se limitam a pintar desenhos prontos, as crianças podem modelar
amassar, picotar, borrifar, raspar, imprimir e
utilizar diferentes materiais papéis diversificados, canudos, tecidos, botões, sucatas enfim
qualquer material que possa ser explorado,
experimentado, experiência de exploração que
começam como marcas rabiscadas no papel e
pouco a pouco evoluem para produções mais
complexas (RCNEI, 1998).

O meio no qual a criança vive influencia em
suas produções artísticas. O professor nas reflexões de seu trabalho das explorações artísticas deve refletir sobre a cultura de cada criança e o trabalho realizado por elas e partindo
dessa reflexão dar início á seu trabalho pedagógico tendo como base as reflexões realizadas previamente e as observações realizadas
dos desenhos pelas crianças (RCNEI, 1998).
Os desenhos que as crianças produzem são
a princípio, marcas da gestualidade, resultado
de um fazer interessado e não necessariamente
com um resultado, um produto final. Inicialmente, têm um caráter de exploração e de experimentação: esses fazeres, quando mediados
por bons problemas a resolver, vai revelando
olhares para as marcas que se fixam no papel, ganhando outros significados construídos
pelas crianças que cria. As produções infantis
são legítimas em si, seja pela experiência que
propiciam, seja pela forma de expressão humana, carregada de significados, que revelam o
contexto histórico percebido pela criança, sendo também, nesse caso, o registro de um tempo. Tais produções não podem ser reduzidas a
interpretações fragmentadas ou sofrer interferências de outras pessoas que as modifiquem
na condição de caminho expressivo (RCNEI,
1998).
O desenho aparece não em função da idade, mas, sim, quando a criança bem pequena
imprime traços, formas e cores marcam superfícies com pincéis, cores, barbantes, entre tantas possibilidades.

LINGUAGENS TEATRAIS
O teatro na educação infantil deve ser entendido como uma experiência completamente
integrada às outras experiências vividas pelas
crianças: a leitura, de histórias, a brincadeira,
a expressão plástica, a música, o movimento.
Desde cedo, as crianças podem refletir sobre
o que é específico desta arte: o espaço cênico, a maquiagem, objetos de cena, luz e som,
elementos que compõem a linguagem teatral:
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O teatro é uma arte que integra várias experiências; ao fazer teatro a criança se coloca se coloca movimentando-se, expressando-se, falando
e cantando, como forma de significar situações.
Seus aspectos motores, afetivos e intelectuais
se associam com as linguagens que está construindo, experiência muito importante no processo de construção da própria imagem e sentido
de si (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2007,
p.125).
O teatro pode ser inserido em todas as explorações de aprendizagem. É um instrumento
pedagógico de grande importância que o professor pode utilizar para tornar o trabalho junto ao educando mais prazeroso e significativo,
ajuda o aluno em outras áreas tornar-se mais
expansivo, tomar conhecimento do seu corpo,
ter noção de espaço e desenvolver a oralidade.
A dramatização está ligada, ao jogo simbólico,
ao faz de conta. Com apoio do educador as
crianças conseguem dramatizar histórias conhecidas do repertório infantil e representa vários
papéis tais como: príncipes, rainhas, bruxas e
fadas (RCNEI, 1998).
A dramatização está ligada ao jogo, onde reside a raiz de toda a criação infantil. Muito cedo,
as crianças começam a brincar de serem coisas
diferentes, destacando ou modificando sua própria aparência. A experiência de interagir com
os diferentes parceiros as leva a imitar significativamente seus gestos, movimentos e expressão. Nessas brincadeiras, as crianças poderão
ser apoiadas pelo professor ou colegas na utilização de vários elementos característicos do teatro: fantasia, maquiagem, adereços, máscaras
etc. (RCNEI, 1998).

tes também fartamente utilizados no teatro. Se
o professor sabe disto e procura aperfeiçoar
sua leitura ou contação de histórias, com certeza estará proporcionando às crianças não apenas uma boa roda de história, mas contribuindo
para aumentar o próprio repertório expressivo
das crianças em seu faz de conta e em seu fazer teatral (ORIENTAÇÕES CURRICULARES,
2007, p.125).
O professor tem um papel importante no trabalho teatral, com a criança pequena. Ele será o
mediador do trabalho que propiciará condições
à criança de fazer a passagem do faz- de- conta
para o faz – de – conta organizado do teatro. O
educador ajuda, organiza e incentiva, colabora
na preparação de roupa e cenário. Oferece à
criança momentos de apreciação teatral em outros espaços fora do escolar (RCNEI, 1998).
A partir dos 4 anos torna-se possível para o
grupo de crianças construir, com a ajuda do
professor, os primeiros roteiros para encenações de histórias conhecidas, situações improvisadas, ou criações coletivas. Neste momento
também as crianças começam a perceber a diferença entre o faz –de- conta e o teatro. Esta
percepção, porém, não acontece naturalmente,
e dependerá muito das observações e intervenções do professor. É ele quem nomeia o fazde- conta organizada como teatro, e contextualizar as experiências das crianças como teatrais,
organizando-as intencionalmente e incentivando
as crianças a fazer e /ou assistir. Assim, o papel
do professor é muito importante neste momento. Apoiando as crianças na criação de histórias
e enredos para dramatizar, na confecção de cenários e figurinos, e na utilização de outros recursos teatrais, como iluminação e a sonoplastia, ele as apresenta aos códigos específicos da
arte do teatro:

A aprendizagem do fazer teatral, além de
passar pelo aperfeiçoamento do brincar de fazde- conta, também se beneficia da maior experiência das crianças em usufruir da contação
Ao assistir apresentações de teatro profissiode histórias que se faz cotidianamente no CEI, nal e popular com fantoches, sombras ou atores,
creche ou EMEI, em que aprendem a lidar com e ao participar de eventos como festa do Boi do
as palavras e imagens às quais elas remetem:
Maranhão, do casamento na festa junina, dos
cortejos de carnaval, por exemplo, as crianças
As crianças interessam-se muito por histórias podem aprender os elementos básicos dos rolidas,contadas ou dramatizadas pelo professor, teiros dramatúrgicos, quer nas diferentes formas
na quais ele se utiliza dos recursos expressi- de teatro querem nas festas populares (ORIENvos da voz e expressão corporal, recursos es- TAÇÕES CURRICULARES, 2007, p.127).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que as crianças são curiosas, que usam diferentes partes do corpo para conhecer o
mundo. Elas acabaram de dar o primeiro passo e ainda estão incorporando esses movimentos
em sua rotina assim como andar, podem cantar, explorar instrumentos, dançar, pintar, desenhar,
descobrir o próprio corpo e o do outro e interpretar. Usam a mão e o corpo para descobrir esse
mundo novo e logo trazem tudo para perto de si, para a barriga, para a boca, para o rosto. Quer
sentir conhecer, ver mais do que os olhos mostram.
Conclui se então que a arte se apresenta no cotidiano infantil na forma de expressão da sua
visão do mundo, a criança representa sua realidade quando desenhar ou rabiscar, canta ou interpreta; nestes momentos elas utilizam se da arte para se expressar. Quando falamos de arte
na educação infantil e falar em investigação e descobertas. Tudo o que a criança toca vira um
objeto de investigação. Os olhinhos e mãos curiosas movem-se rapidamente, são ouvidos que
ouvem e percebem sons de música ou histórias. A magia das vozes e o movimento do corpo os
envolve e encanta.
Quando a criança compreende o que a arte significa, classificar, e mostra o seu saber artístico. E é o nosso papel aguçar o olhar da criança propiciando condições de contato com arte
inclusive durante as rotinas diárias mantendo-as em contato direto com o fazer artístico, suas
diferentes linguagens, técnicas e materiais desde os primeiros anos de vida, ajudando-as assim
a desenvolver seu potencial criativo, estimulando seu espírito lúdico, despertando seu interesse
pela experimentação, abrindo caminho para a superação de limites, facilitando o processo de
aprendizagem e tornando-o prazeroso.
Minhas hipóteses foram sim, confirmadas, pois além de a arte trabalhar o afetivo e a interação social da criança, ela contribui para o desenvolvimento da motricidade infantil e de outros
conteúdos trabalhados em sala de aula que irão refletir, futuramente, na vida pessoal, escolar e
profissional do indivíduo.

1117

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação: Leitura no subsolo. 7.ed. São Paulo:Cortez, 2008.
BELINKY, Tatiana, et al. A produção Cultural para a criança. 4.ed. Porto Alegre: Mercado Aberto,
1990.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Volumes 2 e 3, Brasília: MEC/SEF, 1998.
_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 2001.
FERRAZ, Maria Heloísa C. de Toledo; FUSARI, Maria F. de Rezende. Arte na Educação Escolar.
São Paulo: Cortez, 2001.
GUERRA, M.Terezinha Telles; MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa. Didática de ensino de
arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998.
OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007.
REVERBEL, Olga Garcia. Um caminho do teatro na escola. Minas Gerais: Scipione, 1989.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 38 ed. São Paulo: Vozes, 2011.
SÃO PAULO. Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagem e orientações didáticas
para educação infantil/Secretaria Municipal de Educação. São Paulo: SME/DOT, 2007.
ZILIO apud FERRAZ, Maria Heloísa C. de Toledo; FUSARI, Maria F. de Rezende. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 2001, p. 121.

1118

Revista Revista
Educar FCE
- 30 ªFCE
Edição
Educar
- 30- Maio/2020
ª Edição - Maio/2020

SANDRA APARECIDA PEREIRA
CHOQUE

Professora de Educação Infantil na Rede Municipal
de São Paulo no CEI Parque Cocaia. Graduada em Pedagogia
pelaUniversidadePaulista-UNIP,Pós-GraduadaemEducação
a Distância pela FCE. E-mail: sandrachoque@yahoo.com.br.

1119

ª Edição
- Maio/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 30 -ª 30
Edição
- Maio/2020

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E
DAS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Esse artigo mostra a importância brincar para o desenvolvimento integral da criança,
a forma como essas brincadeiras ajudam nos aspectos cognitivos, social e pessoal da criança,
uma vez que a mesma está em constante fase de crescimento agindo, interagindo e transformando o mundo, dessa forma e fundamental que a criança aprenda a brincar pois é através
dessas interações que a criança desenvolve, constrói pensamentos e aprende a lidar com a
realidade através do mundo da fantasia e do faz de conta.

Palavras-chave: Brinquedos;  Brincadeiras;  Jogos:  interações; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

C

ompreendemos que é durante a infância que ocorrem interações entre o mundo e o
meio em que a criança vive e que isso tem um aprendizado significativo; a infância é
conhecida como uma etapa das brincadeiras, do lúdico e do faz de conta e é nessa
etapa que a criança aprende brincando.
A educação infantil por sua vez tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança é
nessa etapa que elas descobrem novo valores, costumes, e sentimentos é nessa fase também
que se desenvolve a autonomia, a identidade e a interação com outras com outras crianças e
com outros adultos.
O brincar auxilia na aprendizagem, fazendo com que as crianças criem conceitos, ideias, em
que elas possam construir, explorar e reinventar seus saberes. É através dos jogos e das interações que elas constroem suas culturas infantis.
Atividades lúdicas são aquelas que promovem a imaginação e, principalmente, as transformações do sujeito em relação ao seu objeto de aprendizagem. O caráter de integração e interação
contido nas atividades lúdicas fez com que a Educação Infantil utilize constantemente essas atividades para integrar o conhecimento com uma ação prática das nossas crianças.
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AFINAL QUAL A IMPORTÂNCIA DO
BRINCAR?
Segundo estudos de Camargo (1999), independentemente do nível social ou contexto cultural nos quais estão inseridas, todas as crianças, em maior ou menor quantidade, brincam.
O brincar oferece às crianças a oportunidade
de se desenvolverem neurologicamente, cognitivamente, sócio emocionalmente e fisiologicamente de maneira divertida. Como bônus, ele
também as guia na construção de suas relações de amor e de confiança com as pessoas
ao redor e com o mundo. Além disso, faz parte
do nosso impulso natural de explorar relacionar-se e transformar os ambientes que nos cercam, de forma espontânea e leve.
Para Kishimoto (1997), brincadeira é uma
atividade que a criança realiza a partir de um
desejo que tem de conhecer o mundo que a
cerca. Por meio deste desejo que não pode
ser realizado efetivamente e no aqui agora, a
criança constrói um mundo imaginário no qual
pode viver situações e assumir papéis que não
poderia no mundo real. Esta forma de entender
a brincadeira da criança também nos remete a
compreender que tal criação se torna possível
devido à ação dos adultos e parceiros mais
experientes, que lhes apresentam o universo
do faz de conta.
Se a brincadeira parte de um desejo, podemos dizer que ela implica necessariamente um
prazer ou um interesse intrínseco, pois nasce
da criança a iniciativa de brincar ou parte dela
a aceitação desta atividade. Sendo assim, uma
característica que ajuda a contextualizar a brincadeira infantil é o fato dela representar uma
escolha da criança, ou seja, escolher se quer
ou não brincar e, também, escolher os significados que dará na constituição do seu mundo
imaginário (KISHIMOTO, 2008).

O JOGO E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA
A APRENDIZAGEM
Para Winnicott (1975), Desde os primeiros
anos de vida, os jogos e as brincadeiras são
nossos mediadores na relação com o mundo.
Desde o chocalho ao videogame, aprendemos
a nos relacionar, com o mundo por meio dos
jogos e brincadeiras. Por esse motivo os jogos
têm um papel de destaque na educação infantil, pois eles são a base do desenvolvimento do
cognitivo e afetivo do ser humano.
Os jogos têm um fator magico em relação
as crianças pois elas sempre estão dispostas
a brincar e aprender algo novo esse é sem
dúvida um dos fatores mais importantes que
os jogos exercem, a motivação, gerando mais
participação e interação das crianças com o
professor e com os demais colegas de sala
(WINNICOTT, 1975).
Existem muitas teorias sobre os jogos, porém pesquisas científicas começaram apenas
no século XIX, a partir das pesquisas evolucionistas e desenvolvimentistas, que passaram a
estudar o jogo infantil. O psicólogo norte-americano Stanley Hall defendia então a ideia de
que o jogo infantil recapitula toda a história do
pensamento humano. Mais adiante, o jogo foi
enfatizado como um modo de preservação dos
costumes infantis. Ao acompanharmos a evolução das pesquisas sobre o jogo, o brincar e o
brinquedo no universo infantil, encontramos os
fascinantes pensamentos de Piaget e Vygotsky.
Na releitura desses autores, encontramos
muitos fatores que aproximam um do outro,
e isso desmistifica a ideia de que temos de
seguir uma linha na Educação. O educador
segue a evolução social e cultural de sua comunidade e do mundo e deve utilizar todas as
ferramentas e ideias disponíveis para aprender
e ensinar, para tornar sua sala de aula o lugar
mais encantador. Queremos a escola do encantamento, na qual todos se sintam incluídos.
Nós, educadores, somos ao mesmo tempo
Piaget, Skinner, Rogers, Freud e Vygotsky, entre outros. Voltando à questão do jogo, Piaget
ilustra muito bem o seu caráter abrangente e
imaginativo:
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quando brinca, a criança assimila o mundo
à sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois sua interação com o objeto não
depende da natureza do objeto, mas da função
que a criança lhe atribui (PIAGET, 1971, p. 97).
Quando propomos um jogo, além dos objetivos cognitivos a serem alcançados, esperamos que as crianças sejam capazes de:
respeitar limites – desenvolver hábitos e atitudes, respeitar o outro, melhorar o comportamento social, trabalhar a competição como
parte e não como essência do jogo (saber perder e ganhar);
socializar – aprender a viver e conviver em
sociedade, criando vínculos verdadeiros com
os colegas, ampliando o sentimento de grupo,
gerando um ambiente de colaboração e cooperação, promovendo relações de confiança
entre todos os aprendentes;
criar e explorar a criatividade – o jogo proporciona o desenvolvimento do pensamento
criativo e do pensamento divergente, gerados
pela criatividade, e desse modo nossos alunos
podem inovar e descobrir formas para se relacionarem com a aprendizagem;
interagir – criar uma real interação envolvendo o sujeito e o objeto de aprendizagem, de
forma alegre e lúdica, gerando vetores em todos os sentidos; aprender a pesquisar (aprender a aprender) – desenvolver nos aprendentes
o gosto pela busca, pela iniciativa e pela tomada de decisões.

OS TIPOS DE JOGOS
Conhecer os tipos de jogos, suas estruturas
e as diferenças que existem entre eles são essenciais para um bom planejamento do objetivo que desejamos alcançar com as crianças.
Podemos classificar os jogos em cinco grupos:
Jogos artísticos- São jogos que operam com
as competências artísticas onde se destacam
e se dividem em três partes as:
Artes plásticas: desenhos, gravuras, recortes,
colagens, maquetes, móbiles, trabalhos com
tinta, massinha de modelar, dobraduras, máscaras etc.

Atividades teatrais: Jogos dramáticos, fantoches, mímicas, teatros de sombras etc.
Atividades musicais: ritmos, cantos, composições, coral, composição etc.
Jogos expressivos- São as atividades que valorizam a expressão corporal e sensitiva, que
valorizam o ser humano e sua expressão de
forma mais ampla, são jogos cujo aqueles que
não podem existir sem que a expressão seja
sua habilidade mais importante um exemplo
desse tipo de jogos são a dança em todos
seus gêneros e épocas, ritmo movimento.
Jogos sensitivos- Os jogos sensitivos são
atividades de relaxamento, ioga e massagem
esse tipo de jogo é mais valorizado pela comunidade oriental e ela tem surtido efeitos positivos não só para as crianças, mas também aos
adultos.
Jogos recreativos e brincadeiras- Esses jogos são mais conhecidos e praticados pelas
crianças no nosso cotidiano são aqueles mediados por objetos reais ou imaginários, feitos
em grupos ou individualmente, o nome recreativo vem do caráter de lúdico e livre, estes jogos possibilitam as crianças vivências alegres
e descontraídas. E por fim temos:
Jogos desportivos- O futebol é o mais conhecido entre eles. Os jogos desportivos fazem
parte do nosso universo cultural, vôlei, basquete, corridas etc.
Precisamos incluir jogos de todo tipo em
nosso ambiente escolar para valorizarmos todas as habilidades e competências de nossas
crianças. Se soubermos tirar o melhor de cada
uma dessas atividades e jogos, certamente
poderemos utilizá-los a todo momento com as
crianças, associando o desenvolvimento cognitivo às atividades lúdicas.
Segundo Anísio Teixeira (1997):
Ensinar é uma arte e, como tal, não é algo
que se aprende apenas em livros, nem na escola, mas, praticamente, vivendo. Como é uma
arte, já em parte científica, envolve muitos conhecimentos especializados e técnicos, além
de uma inevitável visão geral da sociedade.
Deste modo, é uma filosofia, uma ciência, uma
técnica inspirada pelo sentimento que dá à arte
seu poder de comunicação e comunhão (TEIXEIRA, 1997).
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As técnicas utilizadas até hoje em Educação
Infantil devem muito a Fröebel. Ele acreditava
que as brincadeiras eram o primeiro recurso
no caminho da aprendizagem. Não as considerava apenas diversão, mas um modo de
criar representações do mundo concreto com
a finalidade de entendê-lo. Brougère (1997, p.
92) continua, citando Fröebel, “A brincadeira
é o mais alto grau de desenvolvimento infantil
nessa idade, porque ela é manifestação livre
e espontânea do interior exigida pelo próprio
interior [...]”.

CURIOSIDADE
De acordo com Gerson (2001), no Brasil herdamos duas palavras para significar o fenômeno lúdico. Consideramos o brincar e o jogar de
formas distintas, enquanto a maioria das outras
línguas possui uma só palavra para significar
essas duas qualidades. É importante darmos
atenção a essa distinção, pois ela traduz uma
ampliação da nossa compreensão das singularidades do universo das brincadeiras e dos
jogos. Discernir sobre essa distinção traz significados novos para compreensão da cultura
infantil e aponta o brincar como seu verbo principal (GERSON, 2001).
Nós, brasileiros, associamos ainda a palavra
brincar aos folguedos e às festas populares,
cujos mestres dos brinquedos são chamados
de brincadores ou brincantes. Essas conotações culturais - particularidades de determinada manifestação humana - ampliam o universo
de entendimento do verbo brincar. A espontaneidade como essência dessas manifestações
populares se junta à espontaneidade presente
nas brincadeiras da infância, que entendemos
aqui como uma expressão que nasce no corpo e se prolonga em movimentos de “sentido”.
Nada é aleatório no repertório das brincadeiras
das crianças, pois elas carregam dentro de si
uma memória do passado e do futuro (GERSON (2001).

TEORIAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO
BRINCAR
• Froebel (1782-1852) dá uma acentuada
importância à criança, a seus interesses
e atividades e valoriza sua liberdade de
expressão que por meios de brincadeiras
livres e espontâneas, que segundo ele devem ser realizadas em cooperação com
os outros, em trabalhos em de que todos
participem. Entende que é por meio do
brinquedo que a criança adquire a primeira representação do mundo.
• Wallon (1879-1962) defende que o brincar e o brinquedo participam, juntos, na
estruturação do Eu e na aprendizagem da
própria vida, no desenvolvimento afetivo,
motor, intelectual e social. O brinquedo
é visto como um meio que possibilita à
criança conhecer e analisar o mundo e
construir sua personalidade. A organização do espaço e a disponibilização do
material são elementos fundamentais
para que a fluidez das emoções e do pensamento aconteçam para o desenvolvimento integral da pessoa.
• Vygotsky (1896-1929) aponta o brincar
como meio para criar situações simbólicas predominantes na primeira infância e
que configuram o desenvolvimento dos
processos psicológicos e a inserção social e cultural da criança. O brincar assume uma função fundamental no desenvolvimento do comportamento infantil pela
criação da situação imaginária, considerando que o que passa despercebido na
vida da criança torna-se regra de comportamento na brincadeira.
• Piaget (1896-1980) se fundamenta na
ideia da criança pesquisadora/exploradora, que constrói o seu conhecimento pela
experiência. Dá ênfase ao processo de
interação indivíduo/ambiente, procurando compreender os mecanismos mentais
que o indivíduo utiliza para captar o mundo. O desenvolvimento cognitivo individual se dá por constantes desequilíbrios e
equilibrações causadas por mudanças
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internas do indivíduo ou do ambiente. O
equilíbrio ocorre por assimilação, ou seja,
o indivíduo as estruturas que já tem para
entender as demandas, ou por acomodação, isto é, modificam-se as estruturas
internas com a nova situação. Entende a
criança como “sujeito”, atribui importância
aos processos internos sem os quais o
ambiente se torna ineficaz. Rejeita a concepção meramente “acumuladora” da
aprendizagem: esta é produzida não por
meio de sequências ordenadas em cada
capacidade, mas de conexões esquemas
mentais.
Ainda segundo um artigo de Drielle Rodrigues Pereira e Benedita Severiana Sousa: “Sabemos que a criança aprende brincando, os
educadores sabendo disso deverão se utilizar
da presença de jogos e brincadeiras em sua
prática pedagógica como recurso no processo
de aprendizagem, pois esses recursos ajudam
a ensinar conteúdos de uma forma prazerosa”
. Desse modo, a criança aprende como ela
gosta de uma forma prazerosa para ela e, portanto, eficiente. Acreditamos que brincando a
criança aprende, se socializa, assimila regras,
integra-se ao grupo, aprende a dividir, a competir, a cumprir regras. Sabendo disso a escola
pode valer-se do uso de materiais concretos e
de jogos e brincadeiras para facilitar a aprendizagem e tornar as aulas mais agradáveis e
eficazes.
Ao brincar as crianças revivem situações e
acontecimentos do seu dia a dia e consegue
entendê-los, e ao brincar elas são estimuladas
a perceber e explorarem o espaço em que ela
está inserida e criar formas de representá-los
através de sua imaginação. O brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil da
criança, já que é uma atividade sociocultural,
impregnada de valores, hábitos e normas que
refletem o modo de agir e pensar de um grupo
social.
Para Lopes, (2005, p. 35) “o jogo para a
criança é o exercício, e a preparação para a
vida adulta”. De acordo com as ideias da autora, a criança aprende brincando, ela afirma

que o jogo para criança é o exercício que a
faz desenvolver suas potencialidades. A autora
ainda nos diz que enquanto a criança está simplesmente brincando incorpora valores, conceitos e conteúdos. Dessa forma, percebemos
que enquanto a criança brinca, ela vai incorporar valores, pois o brincar é uma atividade
sociocultural impregnada de valores culturais,
sociais dentre outros, e ao brincar a criança
aprende conceitos e conteúdos de uma forma
bem mais prazerosa e da maneira que ela gosta.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES DE
AUTORES RENOMADOS SOBRE OS
JOGOS E BRINCADEIRAS
Vygotsky (1997) afirma que para a criança
com menos de 3 anos, o brinquedo é coisa
muito séria, pois ela não separa a situação imaginária da real. Já na idade escolar, o brincar
torna-se uma forma de atividade mais limitada
que preenche um papel específico em seu desenvolvimento, tendo um significado diferente
do que tem para uma criança em idade pré-escolar (VYGOTSKY, 1997. p. 62.
Já Piaget afirma que:
[...] a fase de zero a dois (0 a 2) anos, a
criança conquista o mundo por meio da percepção e dos movimentos, o recém-nascido
reduz-se ao exercício dos reflexos. O seu desenvolvimento é acelerado dando suporte para
as suas novas 18 habilidades motoras como,
por exemplo: pegar, andar, olhar, apontar entre
outros. Ao decorrer deste estágio, os reflexos
podem ser progressivamente substituídos pelos esquemas e somados aos símbolos lúdicos
(PIAGET, 1973, p.89).
Wallon destaca que:
[...] o adulto batizou de brincadeira todos os
comportamentos de descoberta da criança.
Os adultos brincam com as crianças e é ele
inicialmente o brinquedo, o espectador ativo
e depois o real parceiro. Ela aprende, a compreender, dominar e depois produzir uma situação específica distinta de outras situações
(WALLON, 2004.p.98).
Para Kishimoto:
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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).
Segundo Friedmann, em seus vários livros
relacionados com o universo da criança e do
brincar, afirma:
[...] Quando se afirma que este tem a ver com
as tradições popular não se pode cair na ideia
de que este seja sobrevivência intocada, que
somente foi criativo e dinâmico no lugar e no
grupo onde originou: em qualquer cultura, tudo
é movimento. O ser humano faz, refaz, inova,
recupera, retomo o antigo e a tradição inova
novamente, incorporando o velho no novo e
transforma um como poder do outro” (FRIEDMANN, 1996. p. 40).
Friedmann contempla as três formas de jogo
de acordo com a teoria de Piaget, tais formas
são baseadas nas estruturas mentais, a primeira forma é o:
Jogos de Exercício Sensório motor - Caracteriza a etapa que vai do nascimento até o aparecimento da linguagem, apesar de aparecerem
durante toda a infância O jogo surge primeiro,
sob a forma de exercícios simples cuja finalidade é o próprio prazer do funcionamento. Esses
exercícios caracterizam-se pela repetição de
gestos e de movimentos simples e têm valor
exploratório. Dentro desta categoria podemos
destacar os seguintes jogos: sonoro, visual, tátil, olfativo, gustativo, motor e de manipulação
(PIAGET, 1995, p. 56).
Para exemplificar os jogos de exercício sensórios motores que são trabalhados na educação infantil citaram as músicas como meio de
estimular a audição, as mini bolas para o tato,
as refeições para o paladar e as brincadeiras
com as bolas grandes para aprimorar o desenvolvimento físico-motor.
Segundo Friedmann a segunda forma é o:
Jogo Simbólico - Entre os dois e os seis anos
a tendência lúdica predominante se manifesta
sob a forma de jogo simbólico. Nesta catego-

ria o jogo pode ser de ficção ou de imitação,
tanta no que diz respeito à transformação de
objetos quanto ao desempenho de papéis. A
função do jogo simbólico consiste em assimilar
a realidade. É através do faz-de-conta que a
criança realiza sonhos e fantasias, revela conflitos interiores, medos e angústias, aliviando
tensões e frustrações. O jogo simbólico é também um meio de autoexpressão: ao reproduzir
os diferentes papéis (de pai, mãe, professor,
aluno etc.), a criança imita situações da vida
real. Nele, aquele que brinca dá novos significados aos objetos, às pessoas, às ações, aos
fatos etc., inspirando-se em semelhanças mais
ou menos fiéis às representadas. Dentro desta categoria destacam-se os jogos de faz-de-conta, de papéis e de representação (estas
denominações variam de um autor para outro),
(FRIEDMANN, 1995, p. 56).
O teatro, os contos, as fábula são elementos
para se trabalhar os jogos simbólicos, pois é
nesta fase a criança exterioriza todos os seus
sentimentos, elas imitam as situações que são
vivenciadas no seu dia-a-dia. A imaginação é
fundamental para a realização destes jogos.
Para a autora Adriana Friedmann a terceira forma é o:
Jogos de Regras - Começam a se manifestar
entre os quatro e sete anos e se desenvolvem
entre os sete e os doze anos. Aos sete anos
a criança deixa o jogo egocêntrico, substituindo-o por uma atividade mais socializada onde
as regras têm uma aplicação efetiva e na qual
as relações de cooperação entre os jogadores
são fundamentais. No adulto, o jogo de regras
subsiste e se desenvolve durante toda a vida
por ser a atividade lúdica do ser socializado.
Há dois casos de regras: - regras transmitidas
- nos jogos que se tomam institucionais, diferentes realidades sociais, se impõem por pressão de sucessivas gerações (jogo de bolinha
de gude, por exemplo); - regras espontâneas
- vêm da socialização dos jogos de exercício
simples ou dos jogos simbólicos. São jogos de
regras de natureza contratual e momentânea.
Os jogos de regras são combinações sensório
motoras (corridas, jogos de bola) ou intelectuais (cartas, xadrez) com competição dos indivíduos e regulamentados por um código transmitido de geração a geração, ou por acordos
momentâneos (FRIEDMANN, 1995, p. 56).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bom do brincar é que, às vezes, somos vencedores e, outras perdedores. Então na verdade, todos acabamos ganhando. O brincar envolve, prazer, dificuldade, diversão, aprendizado
e espontaneidade por parte das crianças e de nós como adultos mediadores dessas culturas
infantis.
Enquanto a criança brinca ela tem a oportunidade de organizar seu mundo seguindo seus próprios passos e utilizando melhor seus recursos, o brincar é uma necessidade do ser humano;
quando brincamos podemos aprender de um modo mais profundo, podemos flexibilizar pensamentos , podemos criar e recriar nosso tempo e espaço, conseguimos também nos adaptar
melhor as modificações na vida real podendo dessa forma incorporar novos conhecimentos e
atitudes.
A aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras são importantes para reforçar diversas áreas
do desenvolvimento; pois em crianças pequenas ajuda na aprendizagem das habilidades socioemocionais, no desenvolvimento cognitivo geral e nas habilidades autorregulatórias; também
ajuda a esclarecer a relação entre jogo e a aprendizagem acadêmica.
Devemos reaprender a brincar conosco e com os outros, devemos brincar com nossa imaginação, nossa criatividade, com nossa intuição e nosso conhecimento, assim descobriremos as
linguagens do lúdico para nos comunicarmos e nos expressarmos com as crianças.
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A COLABORAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NO
DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a importância da psicomotricidade
no período de aprendizagem das crianças, tendo em vista, que o desenvolvimento integral
é direito de todos. Por meio de estimulações adequadas e considerando a idade certa, é
praticamente garantido o desenvolvimento integral do indivíduo, tão necessária para uma
convivência satisfatória em sociedade, e para o desenvolvimento de diversos conhecimentos
que vão surgindo no processo de aprendizagem. Diante das pesquisas já realizadas acerca do
valor da psicomotricidade, a escola possui o papel de formar os professores e criar projetos
que envolvam os alunos em oportunidades de expressão motora, atividades voltadas para o
desenvolvimento de lateralidade e estimulação de diferentes movimentos. Por meio da compreensão da amplitude de possibilidades que o desenvolvimento da psicomotricidade pode
oferecer, se faz necessários também, o conhecimento das possíveis desordens psicomotoras
que podem ocorrer, na intenção de estarmos preparados para reverter esta realidade, e compreender a dificuldade de cada aluno, de forma que não vejamos nessas dificuldades, motivos para desistir, mas para que tenhamos uma visão ampliada e sejamos capazes de auxiliar
nossos alunos, independentemente das dificuldades enfrentadas. Além de tais aspectos já
citados, este   trabalho   visa  a observação e prática  de ações  voltadas  para  a  utilização  
de conceitos psicomotores no  dia-a-dia  das  crianças, afim  de  nos  debruçarmos  sobre  os
possíveis resultados e refletirmos acerca das mudanças que se fazem necessárias  na área da
educação, para que  nossos alunos tenham a real oportunidade de serem preparados para o
futuro da maneira adequada.
Palavras-chave: Psicomotricidade;  Aprendizagem; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

Psicomotricidade é a ciência que tem por objetivo, estudar e observar o homem por meio do seu corpo em movimento, e em relação ao seu corpo e o
mundo exterior. Tem a ver com o processo humano de maturação e desenvolvimento, em que o corpo é o centro das aquisições cognitivas, orgânicas e afetivas. É sustentada pela ideia de três conhecimentos básicos: O movimento, o intelecto e o afeto.
Os estudos têm mostrado, que as experiências vividas pelo indivíduo, sejam elas de cunho emocional e corporal, interferem de maneira significativa em seu processo de aprendizagem, gerando
assim sua singularidade, sua individualidade para viver e aprender. Essa ciência, surgiu em meados
do século XIX, passando por diversas alterações até se tornar a ciência como é vista hoje em dia.
Diversos pensadores e cientistas se debruçaram a fim de compreender e provar seus fundamentos,
e hoje, pode ser compreendida como uma grande aliada dos profissionais da educação e da saúde.
As crianças atualmente, têm sido privadas drasticamente de atividades próprias e espaços próprios para um desenvolvimento corporal e mental adequado, visto que se espalha a violência nas
ruas e até em família, bem como a escassez de tempo que os pais vivem por conta de trabalho e estudos. Toda essa mudança na configuração da sociedade, tem culminado em um grande impacto negativo no processo de desenvolvimento de nossas crianças, fator preocupante para o futuro. Sendo
assim, a escola tem um papel importante na tentativa de minimizar esse impacto, propondo em seus
currículos, atividades que desenvolvam as crianças através de brincadeiras psicomotoras e lúdicas.
Para tanto, este trabalho tem como objetivo geral analisar e refletir sobre a relação da psicomotricidade com o processo de aprendizagem. E, como objetivos específicos: compreender por meio de referenciais científicos o que de fato é psicomotricidade; sua importância
e usabilidade no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Realizar um estudo e refletir sobre as possíveis desordens psicomotoras e suas razões; refletir sobre o papel da escola no processo de desenvolvimento psicomotor e quais erros têm sido cometidos e analisar o dados coletados a partir de entrevistas com profissionais ligados à área da educação
Esta pesquisa se justifica também porque em Língua Portuguesa, embora os números sejam
maiores, o índice de rendimento ainda é assustador. Em 1997, 39,7% dos alunos tinha o nível de
aprendizado recomendado para o 3º ano do ensino médio. Desde então, houve um retrocesso de
mais de 12 pontos percentuais até 2015. Todos estes dados recentes nos alertam para uma realidade triste e injusta no país, ao qual percebemos que obviamente existem diversos fatores que necessitam ser avaliados e repensados, se quisermos mudar a realidade atual da educação no país.
Sabemos, que um país que investe no desenvolvimento integral de seus alunos, terá
muito mais chances de constituir uma educação de qualidade para todos, e por conseguinte, avançará no desenvolvimento da nação como um todo, como mostra uma pesquisa feita pela Austin Rating, que comparou, a impressionante relação entre a Economia e as medalhas dos jogos olímpicos da China. Trata-se de uma país que vem
investindo de maneira exponencial na formação física e na qualidade de vida de seus alunos.
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A partir desses reveladores fatos, e de uma vasta pesquisa sobre psicomotricidade, este trabalho visa salientar e documentar o papel da escola em relação a formação integral de seus
alunos, que inclui atividades que desenvolvam habilidades motoras e psíquicas, a fim de preparar nossas crianças para adquirir conhecimentos importantes para a vida em sociedade.
Os dados aqui relatados sobre a educação no Brasil e a constante queda na qualidade da
mesma, apenas demonstra a emergente necessidade de refletir sobre os erros que têm sido cometidos, para que possamos re-planejar nosso currículo escolar. Não podemos alcançar resultados diferentes, sem tomar atitudes diferentes. Nossas crianças necessitam de uma educação
preocupada em desenvolver todos os aspectos humanos, bem como o preparo físico, e o desenvolvimento das funções motoras e psíquicas necessárias para cada fase de maturidade. Este
trabalho pretende demonstrar então, a contribuição de atividades psicomotoras no processo de
aprendizagem dos alunos, e salientar a necessidade de formação constante dos professores e
do auxílio das famílias nessa questão. Assim, os resultados este estudo tem a pretensão de demonstrar por meio da pesquisa bibliográfica, a realidade educacional que assola nosso país atualmente, e em contrapartida, o real valor da psicomotricidade no dia-a-dia nos nossos alunos para
que haja uma educação de qualidade que proporcione um futuro próspero à nossa juventude.
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HISTÓRIA E DEFINIÇÃO DA
PSICOMOTRICIDADE
A história da psicomotricidade está ligada diretamente com a evolução humana e suas necessidades de sobrevivência num mundo naturalmente predatório, na qual apenas os mais
preparados estavam aptos a sobreviver. Uma
das primeira concepções sobre o corpo foi a
Descartes durante o século XVII. Ele acreditava que o corpo era apenas um tipo de vaso
para a alma, e que era movido simplesmente
por ela.
Segundo Fonseca (1995), foi Henri Wallon
o real inovador que direcionou seus estudos
para a área de psicomotricidade, uma vez que
passou a estudar para compreender a psique
das crianças, embora o termo psicomotricidade demoraria a aparecer. Wallon não fazia
muitas relações entre a psicomotricidade e a
inteligência, mas relacionava diretamente com
a afetividade. Para ele, o ato de movimentar-se
teria muito a ver com a afetividade que era envolvida naquele movimento.
Logo, o movimento tem significado de relação e interação afetiva com o mundo exterior, pois é a expressão material, concreta e
corporal de uma dialética subjetiva-afetiva que
projeta a criança no contexto da sócio gênese
(WALLON, 2007). Para o autor, a concepção
de psicomotricidade passou a ser considerada
a partir de 1950, em que os pesquisadores começaram a considerar a relação entre o corpo,
movimento e psique, apesar de ainda não usarem o termo especificamente. Foi apenas partir de 1960, que a psicomotricidade passou a
ser vista não apenas como um trabalho voltado
à ação motora, mas também, como uma ciência que tinha em seu cerne a valorização dos
âmbitos emocionais e afetivos.
Segundo Heuyer, (1948), a psicomotricidade
nada mais é do que a associação entre o desenvolvimento da motricidade, da inteligência
e da afetividade. Obviamente estamos vendo
uma definição bastante sucinta, mas que delineia de forma simples a ideia desse trabalho.
Relacionar os princípios da motricidade com a
afetividade, que juntas podem dar resultados
satisfatórios em relação a aquisição de conhe-

cimento e inteligência.
Como uma definição mais detalhada do que
é Psicomotricidade, podemos refletir sobre a
opinião de Alves (2004), que afirmava que a
psicomotricidade tem a intenção de melhorar
o comportamento humano, promovendo uma
ação constante sobre as áreas motoras do corpo, desenvolvendo assim o equilíbrio, lateralidade e a coordenação global fina, de forma
que o indivíduo possa tomar controle e consciência sobre seu próprio corpo.
O movimento corporal constitui uma das
maiores e mais completas formas de expressão que o homem pode demonstrar. E o fato
de se expressar pode enriquecer sua relação
com o mundo exterior, fazendo com que o indivíduo apreenda com qualidade as inúmeras
informações e os conhecimentos que o mundo
externo pode oferecer.

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
Segundo Lê Boulch (1982), a reeducação
psicomotora deve ser encarada como uma
concepção que viabiliza a correção de vários
transtornos, desde que para isso, sejam usadas
técnicas adequadas. Para o teórico em questão, a educação psicomotora necessita ser vivida de maneira ativa e prática, sendo sempre
adequada e embasada no meio social em que
a criança está inserida, podendo ocorrer de
forma individual ou coletivamente por meio de
jogos e brincadeiras. Para Boulch, atividades
corporais nas práticas educativas e com as devidas técnicas, podem de fato auxiliar na concepção da gênese da imagem do corpo, que é
a parte central da personalidade do educando.
A partir das definições de Boulch (1982), fica
claro que ele defendia as atividades de movimento corporal como fonte de desenvolvimento
mental e físico nas crianças. No momento em
que o sistema educacional adotar com responsabilidade o fato de que a prática de jogos e
atividade de expressão corporal, voltadas para
o desenvolvimento de habilidades específicas,
é capaz de conduzir à uma aprendizagem rápida e fixadora, poderemos então dizer que
estamos avançando na educação de nossas
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crianças. No dia atuais, nossas crianças já não
possuem um espaço livre adequado para movimentar-se ativamente no dia a dia por diversos motivos. Seja pela tendência da sociedade
em morar em apartamentos, ou pela constante
e cada vez maior preocupação com crimes infantis, em que as crianças já não podem sair
de casa para brincar livremente nas ruas ou
parques, a verdade é que nossas crianças têm
sido logradas de seu direito de aprender brincando e se movimentando, e, infelizmente, a
escola, como uma vertente da sociedade capaz de reequilibrar essa deficiência, tem reafirmado a mesma, permitindo na verdade, que a
criança brinque, porém, sem uma intenção de
desenvolvimento, sem um plano delineado (LÊ
BOULCH, 1982).
Para Mora (2007), o desenvolvimento psicomotor é iniciado a partir do vínculo com o outro
- a mãe. As primeiras experiências de sensação
de movimento, permitem ao ser humano realizar atividades e satisfazer suas necessidades e
esta vem acontecer em primeira instância dentro do útero materno. E ali que o feto começa
a exercer pressão contra as paredes uterinas
ao mobilizar suas extremidades, proporcionando uma retroalimentação sensorial tátil. Após
o nascimento, a criança continuará explorando
seu corpo com o mundo que a rodeia e, desta
forma, tomando consciência de que possui um
corpo e que poderá utilizá-lo ao longo desses
processos psicomotores (MORA, 2007).
A psicomotricidade estimula a criança a se
movimentar, auxilia na capacidade sensitiva,
aprimora a chamada capacidade perceptiva
através da resposta do corpo pelos movimentos. Altera a capacidade de movimentar-se,
utilizando objetos reais e imaginários, além
de ampliar e enfatizar o valor da identidade
própria, criando um senso de respeito aos outros e gerando um sentimento de segurança
(MORA, 2007).

ELEMENTOS DA PSICOMOTRICIDADE
De acordo com as concepções de Klemper
(2013), o estudo e prática da psicomotricidade
envolve três elementos básicos, que são: O intelecto, o movimento e o afeto. Para os teóricos dessa ciência, esses três elementos sempre andam
juntos quando se fala em desenvolvimento infantil.

ESQUEMA CORPORAL
Trata-se de uma imagem própria que cada pessoa tem de seu corpo, e da percepção do mesmo
em relação ao tempo e espaço em que se encontra. É o meio por onde o ser humano se comunica com o exterior e interioriza suas experiências
(KLEMPER, 2013).

COORDENAÇÃO VISO MOTORA
Basicamente, trata-se da integração e união entre os movimentos do corpo e a visão. Segundo Klemper, esse tipo de coordenação pode ser
entendido como a interação entre objeto, corpo e
visão:
A coordenação visomotora é a atividade mais
freqüente e mais comum no ser humano, a qual
atua para agarrar um objeto, para escrever, desenhar, recortar e pintar, etc. Essa coordenação
contém uma fase de transporte da mão, seguida
de uma fase de segurar e manipular o objeto, que
resulta no conjunto de três elementos: objeto, olho
e mão (KLEMPER, 2013, p. 24).

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
É relacionada a percepção do próprio corpo em
relação ao espaço e aos objetos exteriores. Também significa uma compreensão do tempo e espaço em relação ao próprio eu. Segundo Le Boulch, estudos comprovam que, quando a criança
não possui ainda uma boa organização espacial,
encontra dificuldades em atividades alfabetizadoras e demonstra desinteresse devido sua falta de
compreensão espacial. Atividades que desenvolvam as noções de espaços, como correr, pular,
agachar-se, entre outros movimentos corporais gerais, auxiliam no desenvolvimento da organização
espacial nas crianças (KLEMPER, 2013).
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LATERALIDADE
Para Alves (2008), a lateralidade significa
a predominância motora de um dos lados do
corpo, podendo ser percebida através de uma
das mãos, ou um dos pés,ou até mesmo um
dos olhos. Isso se dá, devido a dominância de
um dos hemisférios cerebrais em detrimento
do outro. Segundo estudos mostraram, o lado
dominante do corpo demonstra mais destreza
e força muscular do que o outro lado:
A lateralidade constitui um processo essencial às relações entre a motricidade e a organização psíquica inter-sensorial. Desse radar vão
decorrer, então, as relações de orientação face
aos objetos, às imagens e aos símbolos, razão
pela qual a lateralização vai interferir nas aprendizagens escolares de uma maneira decisiva
(FONSECA, 1989. p. 69).

ORIENTAÇÃO TEMPORAL
A orientação temporal é a parte da percepção humana que aprende a situar os movimentos de tempo, como o rápido e o lento, um sucessivo e o simultâneo, bem como os ritmos
corporais ajustados aos ritmos do ambiente. A
infância é uma época difícil de compreender o
tempo e suas características, uma vez que a
criança não sabe distinguir o tempo fictício do
tempo real (FONSECA, 1989).
Atividades que trabalhem a noção de ritmo
e tempo musicais, brincadeiras definidas por
tempo específico, figuras com ordenações específicas compondo uma história por exemplo,
atividades que destaquem a ideia de sequência, ou mesmo observar animais e perceber
quais deles são mais lentos e quais são mais
rápidos, são atividades capazes de auxiliar nas
noções de tempo e espaço (FONSECA, 1989).

EQUILÍBRIO
Para Rosa Neto (2002, p. 17) o equilíbrio é o
estado de um corpo quando forças distintas que
atuam sobre ele se compensam e anulam-se mutuamente. Do ponto de vista biológico, a possibilidade de manter posturas, posições e atitudes
indicam a existência de equilíbrio. Sendo assim,
ao adquirir noções de equilíbrio corporal, a criança passa a desenvolver mais rapidamente outras
partes do corpo que dependem do equilíbrio para
desenvolver-se. Através do equilíbrio, a criança interage consigo mesma e com o ambiente externo,
desenvolvendo suas habilidades motoras como
um todo.

PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA
A escola, instituição em que a criança mais
passa tempo, é fator primordial no desenvolvimento psicomotor e por conseguinte, geral
dos indivíduos em questão. Segundo Fonseca
(1989), acredita no processo de aprendizagem da época escolar está totalmente ligado
às funções motoras. E, quando essas funções
não são devidamente desenvolvidas, ficando
em atraso, acontecem inconsistências no desenvolvimento de todo o esquema mental- corporal do indivíduo, resultando então, uma certa
lentidão e até incompreensão para realizar diversas tarefas escolares de suma importância
para que a criança aproveite todas as aprendizagens possíveis durante os tempos em que
está na escola.
Diante desse quadro, é importante que a escola mantenha em seu currículo, projetos que
valorizem atividades físicas e motoras, unidas
a aquisição de conhecimentos e habilidades,
com a intenção de preparar seus alunos para a
vida em sociedade, e para que obtenham o conhecimento necessário para alcançarem seus
sonhos e objetivos profissionais e pessoais.
Apesar de ser vista principalmente como uma
instituição que prepara as crianças para a vida,
a escola, obviamente carrega em si a responsabilidade por formar bons estudantes e profissionais para o futuro. E através de projetos
inovadores, que busquem o desenvolvimento
global e específico das crianças, torna-se mais
possível preparar melhor nossas gerações
(FONSECA, 1989).
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CURRÍCULO DA ESCOLA E
PSICOMOTRICIDADE
De acordo com estudos de Oliveira (2012), para
que a escola tenha respaldo e o empenho real
de todos os funcionários e envolvidos no processo de educação em relação a psicomotricidade
na escola, é necessário que este empenho parta
da formulação do próprio currículo e do PPP. A
gestão da escola deve ter uma visão abrangente,
compreendendo que todos os indivíduos que atuam na escola são importantes e atuam ativamente
no processo de ensino e aprendizagem ao qual as
crianças estão inseridas.
Diante dessa realidade, o gestor tem o papel
de ajudar na formulação de um PPP democrático,
criando e documentando projetos diversificados,
independentemente do setor da escola. Esses
projetos podem e devem acontecer na prática em
todos os ambientes. Formular projetos com foco
na psicomotricidade, garante elaboração por parte
dos professores, de atividades capazes de transformar o quadro atual da escola e mudar para
sempre a vida de seus alunos. É importante ressaltar que, os projetos com foco na psicomotricidade tenham em sua essência, um caráter lúdico,
mas que as atividades sejam propostas de forma
dirigida e intencional, havendo inclusive, acompanhamento e registro dos resultados pós projeto
(OLIVEIRA, 2012).

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA
ESCOLAR DA CRIANÇA
De acordo com Negrine (1995), a participação da família se dá ao fato de que o trabalho
iniciado na escola, possui uma continuidade
em casa, reforçando os valores e a importância de tais ações pedagógicas. Sendo assim,
a família tem o papel de acompanhar o andamento escolar da criança, e reforçar na medida
possível, as técnicas que o professor transmite
em sala, bem como, participar das atividades e
lições de casa propostas, demonstrando para
a criança, que as atividades da escola são importantes. Caso contrário, o aluno ficará em
atraso e desenvolvimento, uma vez que terá
apenas o tempo escolar para realizar as brincadeiras e lições propostas.

As crianças espelham suas prioridades e sua
forma de ver as tarefas de acordo com a ação
dos pais. Se os mesmos não mostrarem a real
importância existente nas tarefas atividades escolares, elas também não se importarão. Para
que a família faça o seu papel, é importante
que a gestão escolar e os professores proponham atividades em que a família participe com
a criança, inserindo a nesse processo escolar
(NEGRINE, 1995).

ZONA DE DESENVOLVIMENTO
PROXIMAL E O DESAFIO NA ESCOLA
Na concepção de Vygotsky, para desenvolver habilidades, é importante que as atividades
apresentem algum nível de desafio. A partir da
ideia de zona de desenvolvimento proximal,
elaborada por Vygotsky, podemos entender a
zona de desenvolvimento proximal, como uma
técnica em que o professor observa o aluno e
determina uma escala próxima de desenvolvimento ao qual ele tem potencial para alcançar.
Para a pesquisadora Cláudia Davis, professora de psicologia da Educação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
este conceito de potencialidade é promissor,
uma vez que ajuda o professor a traçar novas
estratégias de desenvolvimento para o aluno
em questão: “ O que interessa, não é avaliar
as dificuldades das crianças, mas suas diferenças. Elas são ricas, muito mais importantes
para o aprendizado do que as semelhanças”
(DAVIS, s/d, p.18).
De acordo com esta pesquisa, com a técnica
da observação das potencialidades, o professor pode delinear quais tipos de atividades seriam mais adequadas para cada criança. Não
adiantaria propor uma atividade psicomotora,
se o aluno já dominasse as habilidades necessárias para tal. Portanto, é normal e positivo,
que a criança sinta algumas dificuldades de
desempenho no momento de realizar as atividades. Esse processo desafiador permite à
criança conhecer e desenvolver novas habilidades corporais e mentais.

1136

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Psicomotricidade tem como objetivo principal, e desenvolvimento e educação do indivíduo,
bem como, a compreensão de como ocorrem algumas desordens psicomotoras.
Por meio do trabalho realizado, o que se percebe, é que uma aprendizagem significativa, encontra-se ligada não raramente, aos aspectos e preceitos advindos da psicomotricidade, o que
nos leva a refletir sobre as etapas e conceitos que precisam ser identificados e considerados
para formular e projetar atividades direcionadas.
A pesquisa demonstrou também, que além do Projeto Político Pedagógico focado em atividades psicomotoras, o papel da família é de suma importância para que a atuação da escola surta
efeitos positivos, pois é ela quem dá a base educacional e de valores necessários para um bom
desenvolvimento geral da criança.
Um dos papéis mais significativos da psicomotricidade, é a junção do movimento ao afetivo.
Para Wallon, a relação tônico-emocional age de forma ímpar no desenvolvimento da criança. A
sociedade possui total responsabilidade sobre o desenvolvimento de suas crianças, é preciso
acreditar no potencial das crianças e permitir à elas um espaço adequado e brincadeiras lúdicas
e práticas com a intenção de conquistar o desenvolvimento tão almejado.
Os países mais desenvolvidos, já admitem o valor existente numa educação prática, divertida
e direcionada, gerando desenvolvimento a nível nacional, tanto na tecnologia quanto na saúde,
segurança, ciência e mercado, e sabemos que ainda há muito caminho a trilhar para alcançarmos os mesmos resultados. Entretanto, é através de pesquisas como esta, que podemos exercer nossa cidadania, valorizando e contribuindo para o conhecimento científico da maior área do
desenvolvimento humano chamado de educação.
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O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo apresenta que o brincar é uma das atividades lúdicas mais importantes
para o desenvolvimento da identidade e da autonomia das crianças. As atividades lúdicas
devem visar ao prazer, e alegria serem marcadas pela expressividade e motricidade. Enquanto
brinca, a criança se depara com desafios, procurando soluções para resolvê-los, amplia sua
capacidade corporal e a percepção do espaço que o cerca. A brincadeira auxilia a criança a
criar uma imagem de respeito a si mesma e ao outro. O brincar desenvolve aptidões físicas,
mentais e emocionais. Uma infância estimulada com brincadeiras apropriadas a cada etapa do
desenvolvimento, contribui para a formação de uma personalidade íntegra e completa, que
ocorre até os 6 anos de idade.

Palavras-chave: Desenvolvimento;  Criança;  Brincar.
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INTRODUÇÃO

E

sta temática faz uma reflexão sobre as concepções do brincar e enfatiza a importância
do ato de brincar no desenvolvimento infantil. Assim, a temática analisa a influência de
concepções pedagógicas que norteiam a prática do educador no dia-a-dia da sala de
aula, bem como utiliza, o brincar, a brincadeira, de modo a favorecer que as crianças construam
ou adquiram conhecimentos e se tornem autônomas.
O objetivo deste trabalho é analisar as possibilidades educativas na brincadeira livre ou dirigida, ressaltar a importância do brincar no desenvolvimento infantil para crianças de 3 a 6 anos.
Buscar entender como a criança usa interações sociais como forma de acesso a informações.
A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, através da pesquisa de diferentes autores e
artigos relacionados a temática.
A introdução do lúdico na vida escolar do educando é uma maneira, eficaz de perpassar pelo
universo infantil para imprimir-lhe o universo adulto, nossos conhecimentos e a forma de interagirmos. A atividade lúdica é muito importante para o desenvolvimento sensório-motor e cognitivo.
Desta forma penso ser uma maneira inconsciente de se aprender, de forma prazerosa e eficaz.
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de tamanho reduzido”(Op. Cit., p.51).Isso nos
faz entender que infância era um período de
transição logo esquecida e, cuja lembrança
Desde os primórdios se tem a notícia de que também era logo perdida.
o homem brinca. Antes de falarmos da imporNo século XVII, a infância privilegiava os metância do brincar no desenvolvimento da educação infantil, abordarei diferentes conceitos ninos o traje os distinguia e começam a frede” infância”. Segundo Philippe Ariés, em seu quentar em massa os colégios. O ensino das
livro “História Social da Criança e da Família “, meninas foi um processo longo e lento para
na sociedade medieval, o sentimento da infân- acontecer. Sem escolarização, as meninas
cia não existia. A nossa velha sociedade tradi- eram desde cedo confundidas com mulheres,
cional mal via a criança e pior ainda, o adoles- como outrora fora os meninos confundidos
com os homens.
cente (1996, p.10).

A HISTÓRIA DOS FUNDAMENTOS DA
INFÂNCIA

Para Áries (1986 .p.28) , existia um sentimento superficial da criança que ele chamava de
“paparicação”, ”[...] era reservado às criancinhas em seus primeiros anos de vida , enquanto ele ainda era uma coisinha engraçadinha, as
pessoas divertiam-se com as crianças pequenas como um animalzinho [...]”.

Até o século XIV, a criança se vestia como
adulto, chegamos ao traje especializado da infância, que hoje nos é familiar. O sentimento de
infância mais uma vez privilegia os meninos,
enquanto que as meninas continuam com estilo de vida tradicional e sendo confundidas com
os adultos. Observamos então, que as mulheres estavam em atraso ao adotar as formas
das civilizações modernas. Cabe ressaltar, que
a particularização da infância ficou restrita aos
meninos das famílias burguesas ou nobres;
as crianças do povo, filhos dos camponeses
e dos artesãos, continuam a usar os mesmos
trajes dos adultos:

Dessa forma desde muito cedo, a criança
constrói o seu conhecimento na interação com
o adulto com o outro.A partir do século XVII
houve uma mudança significativa na sociedade
tradicional: a escola substituiu a aprendizagem
como meio de educação, a este processo se
dá o nome de escolarização; período de enAssim, na sociedade medieval, o sentimento
clausuramento, a criança é afastada do convívio com os adultos do aprendizado, direto com de infância não existia, isto é, a consciência
da particularidade infantil, essa particularidamais experientes.
de que distingue essencialmente a criança do
Neste período surge um movimento de mo- adulto mesmo jovem. Por esta razão, assim que
ralização dos homens, promovidos pelos re- criança [...] e não distinguia (Op cit p. 165).
formadores católicos e protestantes ligados à
igreja, as leis ou ao Estado. Assim, a família
passa a se organizar em torno da criança. “A
criança saiu do anonimato, que se tornou impossível perdê-la sem uma enorme dor, que ela
não pode mais ser reproduzida muitas vezes
[...]” (Op., Cit. p.12).
Até o século XII, a arte medieval desconhecia
a infância ou não tentava representá-la. Neste
contexto social não havia lugar para a infância.” [...] não existem crianças caracterizadas
por uma expressão particular, e sim, homens

Pensando assim, é dispensado as crianças
uma atenção especial, o sentimento de admiração e apreço são expressados em atitudes,
palavras ações o que chamamos de um novo
sentimento da infância. Com este novo sentimento da infância que inspira toda a educação
até o século XX, passou a valorizar o interesse
psicológico e da preocupação moral. “Tentava-se penetrar na mentalidade das crianças para
melhor adaptar a seu nível os métodos de educação” (Op. Cit., p.163).
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Durante a Idade Média, não se faz referência precisa quanto a idade de alunos. Existia
uma espécie de contratos de pensão, que estavam relacionados a aprendizagem escolar,
e raramente mencionam a idade do não era
importante. No século XIX e em nossos dias, a
preocupação com a idade, se nos lembrarmos
[...] não nos surpreendemos em ver na escola
medieval todas as idades confundidas no mesmo auditório (Op. Cit., p.166).

AS CONCEPÇÕES DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Assim, a história do brinquedo e da brincadeira sempre existiu, porém com significados
e valores diferentes de acordo com a concepção de infância e de época. Segundo Áries
(1986, p. 82): “As crianças reais, legítimas ou
bastardas, recebiam o mesmo tratamento que
todas as outras crianças nobres, não existindo
diferença absoluta entre os palácios reais e os
Neste período ao ingressar na escola, a castelos fidalgos”.
criança entrava imediatamente no mundo dos
adultos, passavam despercebidas, pensando
Dessa forma “no ato de brincar, os sinais, os
assim está longe de se ter uma particularidade gestos, os objetivos e os espaços valem e signa infância. No século XVII, surge a noção de nificam outra coisa daquilo que aparentam ser.
criança escolar bem educada, como forma de Ao brincar, as crianças recriam e repensam os
separá-la e /ou distingui-la do adulto boêmio. acontecimentos que lhes deram origem, sa“A criança bem educada seria preservada das bendo que estão brincando” (RCNEI, p. 28).
rudezas e da imoralidade, que tornaram traços
Para Kishimoto (1993, p.18-19): “Os brinqueespecíficos das camadas populares e dos mo- dos podem incorporar o imaginário preexistenleques” (Op. Cit. p.185).
te criado pelos desenhos animados, seriados
A partir do século XVI, aparece a criança em
cena nos calendários. surge também uma nova
ideia, de representar a duração da vida, a hierarquia da família. Agora a família assume o
valor que outrora se atribuía a linhagem. Ela
torna-se a célula social, o fundamento do poder monárquico. Esse sentimento está muito
ligado também ao sentimento de infância. “É
significativo que nessa mesma época tenham
ocorrido mudanças importantes na atitude da
família para com a criança (Op. Cit., p. 224).
A infância surge com o Renascimento, porém precisa de uma base para se concretizar
um estilo cultural. “Tem uma base biológica,
mas não pode se concretizar a menos que o
ambiente social a ative e alimente, isto é, tenha necessidade dela”. (Op. “Cit., p.158). Hoje
sociedade busca e depende do sucesso do
sistema educacional. Temos o privilégio das
novas ciências, como psicanálise, a pediatria,
a psicologia, consagram-se aos problemas da
infância o que não acontecia na idade média.
Assim, a maneira como a sociedade se conduz
tornará infância necessária e irrelevante.

de televisão, mundo da ficção científica com
motores e robôs, mundo encantado, com conto de fadas, estórias de piratas, índios e bandidos” (KISHIMOTO, 1993, p.18-19).
Segundo Kishimoto:
O brinquedo propõe um mundo imaginário
da criança e do adulto, criados do objeto lúdico no caso da criança, o imaginário varia conforme a idade para o pré-escolar de 3 anos,
está carregado de animismo, de 5 a 6 anos,
integra, predominantemente elementos da realidade (KISHIMOTO, 1993, p.18-19).
Estas concepções vêm afirmar e caracterizar
a importância do brincar e a influência deste no
desenvolvimento das crianças de 3 a 6 anos.
Assim cada um desses educadores, desenvolve estudos que buscam analisam o brincar sob
diferentes óticas. As crianças sempre brincaram. Desde épocas mais antigas, elas procuram decifrar o mundo através das brincadeiras;
cavalo de pau, cata-vento, raramente bonecas,
jogos de salão, mímica. De fato, o brincar tem
sido atividade principal da criança (KISHIMOTO, 1993, p.18-19).
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Segundo Kishimoto (1993), por volta dos três
anos, o brincar é espontâneo. Brinca com o
que encontra a sua frente, se entrega ao agora. Assim, a brincadeira auxilia a criança no
desenvolvimento do imaginário, a perceber o
mundo, brincando aprende regras de conduta.
busca entender o meio e, nos jogos de papéis
ela se apropria desse mundo. Quando brinca
de casinha, imita o adulto que perfaz o seu
aprendizado (KISHIMOTO, 1993, p.18-19).
São nas brincadeiras que a criança interage
e elabora vínculos afetivos na troca com adultos e outras crianças, o que é relevante para o
desenvolvimento de sua personalidade como
ser social. As atividades lúdicas são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento infantil,
porque para a criança, o brincar é uma atividade completa. É tarefa dos adultos que estão
em contato direto diário com a infância, defender o Direito da Criança de brincar, devemos
considerar as formas que que levam a garantir
este direito, reconhecendo as crianças como
sujeitos com direitos (KISHIMOTO, 1993, p.1819).
Devemos respeitar os interesses, características e necessidades da multiplicidade das
crianças que chegam à Educação Infantil. Se
entendermos as crianças como uma unidade
subjetiva, o direito a brincar que lhe pertence
é de suma importância na hora de defender
“os direitos da criança”. Quando não há tempo
e espaços onde brincar espontaneamente e livremente, seu crescimento integral se vê prejudicado.Conforme Tizuko:
Por tais razões, o brinquedo contém sempre
uma referência do tempo de infância do adulto
como representações veiculadas pela memória e imaginação. O vocábulo “brinquedo” não
pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do
jogo, pois conota criança e tem uma dimensão
material, cultural e técnica. Enquanto objeto, é
sempre suporte de brincadeira. É o estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil.
E a brincadeira, é a 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. Desta forma, brinquedo
e brincadeira relacionam-se diretamente com
a criança e não se confundem com o jogo”
(Idem, p. 21).
Hoje, a imagem de infância é enriquecida,
também, com auxílio de concepções psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel de brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento e na construção do conhecimento
infantil: “Quando brinca, a criança toma certa
distância da vida cotidiana, entra no mundo do
imaginário. Embora Huizinga não aprofunde
esta questão, ela merecerá atenção de psicólogas que discutem o papel do jogo na construção da representação mental e da realidade”
(Idem, p. 24). Segundo o autor:
o que importa é o processo em si de brincar
que a criança se impõe. Quando ela brinca,
não está preocupada com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de qualquer
habilidade mental ou física. Da mesma forma,
a incerteza presente em toda conduta lúdica é
outro ponto que merece destaque (KISHIMOTO, 1993, p.24).
Podemos dizer que brincar é essencial para
que o desenvolvimento infantil se amplie com
todo o seu potencial e integridade possível.
A atividade lúdica presente desde os primeiros dias de vida, e tal atividade torna-se mais
complexa, favorecendo a formação de estruturas físicas, psíquicas, emocionais, cognitivas e
sociais que permitem o avanço do desenvolvimento e o crescimento infantil de maneira harmoniosa e sólida.
“Muitas vezes, ao observar brincadeiras infantis, o pesquisador se depara com duas situações que, exatamente são idênticas, em que
a criança diz: “agora eu não estou brincando”,
mas logo em seguida, expressando a mesma
conduta, diz que está brincando. O que diferencia o primeiro momento (não brincar), que aparentemente é idêntico ao segundo (brincar), é
a intenção da criança, o que cria uma certa
dificuldade para realizar pesquisas empíricas
sobre o jogo infantil” (Idem, p. 25).
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Ao observar as brincadeiras infantis e a capacidade imitativa da criança, o século XVIII erige
o conhecimento da criança como via de acesso à origem da humanidade. supondo existir
uma equivalência entre povos primitivos e a infância, poder-se-ia entender a infância como
idade do imaginário, da poesia, à semelhança
dos povos do tempo da mitologia .Daí ter sentido a afirmação de que o jogo é uma conduta
espontânea, livre, de expressão de tendências
infantis, axioma que parte do princípio de que
o mundo, em sua infância, era composto de
povos poetas (Idem, p. 30). Claparéde (1956,
p.31-32):

Segundo Claparéde (1956, p.31-32), os brinquedos têm variadas e integradas funções,
como facilitar sua comunicação, e desenvolver
sua s inteligências, possibilita sua integração
social. “Entendido como recurso que ensina,
desenvolve e educa de forma prazerosa, o brinquedo educativo materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar formas ou cores, nos
brinquedos de tabuleiro que exigem a compreensão do número e das operações matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que trabalham
noções de sequência, de tamanho e de forma,
nos múltiplos brinquedos e brincadeiras:
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a
dimensão educativa. Desde que mantidas as
condições para a expressão do jogo, ou seja,
a ação intencional da criança para brincar, o
educador está potencializando as situações de
aprendizagem (Idem, p. 36).

Procurando conceituar pedagogicamente
a brincadeira, recorre à psicologia da criança, em bebida de influências da biologia e
do romantismo. Para o autor, o jogo infantil
desempenha papel importante como o motor
do autodesenvolvimento e, em consequência,
método natural de educação e instrumento de
desenvolvimento. E pela brincadeira e imitação
que se dará o desenvolvimento natural como
A tarefa de docentes/pais é absolutamente
postula a psicologia e a pedagogia do escola- necessária, devemos ser facilitadores e não
novismo (CLAPARÉDE, 1956, p.31-32).
colocar obstáculos ao crescimento de uma
criança, porém capacita-nos teoricamente não
Na teoria piagetiana, a brincadeira não re- é o suficiente. “Apesar da riqueza de situações
cebe uma conceituação específica. Entendida de aprendizagem que propicia nunca se tem
como ação assimiladora, a brincadeira apare- certeza de que a construção do conhecimento
ce como forma de expressão da conduta do- efetuado pela criança será exatamente a mestada de características metafóricas como es- ma desejada pelo professor” (Idem, p. 37).
pontânea, prazerosa. Ao colocar a brincadeira
dentro do conteúdo da inteligência e não na esA brincadeira tradicional infantil, filiada ao
trutura cognitiva, Piaget distingue a construção folclore, incorpora a mentalidade popular, exde estruturas mentais da aquisição de conheci- pressando-se, sobretudo, pela oralidade. Por
mentos. A brincadeira, enquanto processo as- ser um elemento folclórico, a brincadeira tradisimilativo participa do conteúdo da inteligência, cional infantil assume características de anonià semelhança da aprendizagem (Idem, p. 32). mato, tradicionalidade, transmissão oral, con“Embora dotada de grande consciência, a te- servação, mudança e universalidade (Idem, p.
oria piagetiana não discute a brincadeira em 38).
si. Piaget adota o uso metafórico vigente na
época como conduta livre, espontânea, que a
A brincadeira de faz-de-conta também cocriança expressa por sua vontade e pelo prazer nhecida como simbólica, de representação de
que lhe dá. Para o outro autor, ao manifestar a papéis ou sócio dramática, é a que mais eviconduta lúdica, a criança demonstra o nível de dente a presença da situação imaginária. Ela
seus estágios cognitivos de conhecimentos” surge com o aparecimento da representação e
(Idem, p. 32).
da linguagem, em torno de 2 a 3 anos, quando
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a criança começa a alterar o significado dos
Tudo isto nos leva à necessidade de transobjetos, dos eventos, a expressar seus sonhos formar o perfil do educador que hoje está à
e fantasias e a assumir papéis presentes no frente das salas de aulas, a infância, hoje, poscontexto social.
sui necessidades e interesses. O professor de
hoje tem a necessidade e o desafio de crescer
O faz-de-conta permite não só a entrada do constantemente tanto no âmbito pessoal como
imaginário, mas a expressão de regras implíci- no profissional.
tas que se materializam nos temas das brincadeiras. É importante registrar que o controle do
A brincadeira e arte têm um lugar importante
imaginário provém de experiências anteriores na educação são o caminho para uma mudanadquiridas pelas crianças, em diferentes con- ça do ensino tradicional para a pedagogia lúditextos (Idem, p. 39).
co-criativa, representam a transformação comprometida da atitude do professor. “À medida
Para Piaget (1971), quando brinca a criança que a brincadeira se desenvolve, observamos
assimila o mundo à sua maneira, sem compro- um movimento em direção a realização consmisso com a realidade, pois sua interação com ciente do seu propósito. Finalmente, surgem reo objetivo não depende da natureza do objeto, gras, que irão possibilitar a divisão de trabalho
mas da função que a criança lhe atribui (Idem, e o jogo na idade escolar. A brincadeira não
p. 59):
desaparece, mas permeia atitude em relação à
realidade” (Idem, p. 118).
É através de seus brinquedos e brincadeiras
que a criança tem oportunidade de desenvolEm cada fase do desenvolvimento, a capaver um canal de comunicação, uma abertura, cidade criativa e lúdica adquire novas possipara o diálogo com o mundo dos adultos, onde bilidades, que podemos potencializar cultivar
“ela restabelece seu controle interior, sua au- e facilitar ou, dificultar e reprimir. “Admite-se
toestima e desenvolve relações de confiança que o brinquedo representa certas realidades.
consigo mesmas e com os outros (GARBARI- Uma representação é algo presente no lugar
NO; COLAB, 1992, p. 69).
de algo” (MOURA, 1992).
No sonho, na fantasia, na brincadeira de faz-de-conta, desejos que pareciam irrealizáveis
podem ser realizados (Idem, p. 70). O professor vivencia a unidade do significado do jogo
e de material pedagógico, na elaboração da
atividade de ensino, ao considerar, nos planos
afetivos e cognitivos, os objetivos, a capacidade do aluno, os elementos culturais, e os instrumentos capazes colocar o pensamento da
criança em ação.
Isso significa que o importante é ter uma
atividade orientadora de aprendizagem (MOURA, 1992). O professor é, por isso importante
como sujeito que organiza a ação pedagógica,
intervindo de forma contingente na atividade
auto estruturante do aluno (idem, p. 84).

Representar é corresponder a alguma coisa e
permitir sua evocação, mesmo em sua ausência. O brinquedo coloca a criança na presença
de reproduções: tudo o que existe no cotidiano,
a natureza e as construções humanas. Pode-se
dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar
à criança um substituto dos objetos reais, para
que possa manipulá-los (Idem, p. 18).
Segundo Tizuko (1993): “O brinquedo supõe
uma relação com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um
sistema de regras que organizam sua utilização”. Uma boneca permite à criança várias formas de brincadeiras, desde manipulação até
a realização de brincadeiras como “mamãe e
filhinha. O brinquedo estimula a representação,
a expressão de imagens que evocam aspectos
da realidade ” (Idem, p. 18).
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Os brinquedos podem incorporar também
um imaginário preexistente criado pelos desenhos animados, seriados televisivos, mundos
da ficção científica com motores e robôs, mundo encantado dos contos de fada, estória de
piratas, índios e bandidos. Ao representar realidades imaginárias, os brinquedos expressam
preferencialmente, personagens sob forma de
bonecos, como manequins articulados ou super-heróis, misto de homens, animais, máquinas e monstros (Idem.p.18-9).

propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora”
(id., p.37). Ao assumir a função lúdica e educativa, o brinquedo educativo merece algumas
considerações:
• Função lúdica: o brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer, quando escolhido voluntariamente.
• Função Educativa: o brinquedo ensina
qualquer coisa que compete o indivíduo
em seu saber, seus conhecimentos e sua
apreensão do mundo.

“O brinquedo aparece como um pedaço de
cultura colocado ao alcance da criança. É seu
parceiro na brincadeira. A manipulação do brinquedo leva a criança à ação e a representação,
O brincar, dotado de natureza livre, parece
a agir e a imaginar” (Idem, p. 68). O brinquedo incompatibilizar-se com a busca de resultados
propõe um mundo imaginário da criança e do típica de processos educativos (id.; p.37). O
adulto, criador do objeto lúdico.
jogo é a comunicação e a expressão, que combinado com pensamento e ação, dá a satisfaNo caso da criança, varia conforme a idade: ção e sensação de vitória, é instintivo, voluntápara pré-escolar de 3 anos, está carregado de rio e espontâneo.
animismo: de 5 a 6 anos, integra predominantemente elementos da realidade (Idem, p.19).
O jogo não pode ser visto, apenas como di“A infância é também, a idade do possível. Po- vertimento ou brincadeira para desgastar enerde-se projetar sobre ela a esperança de mu- gia, pois ele favorece o desenvolvimento físico,
dança, de transformação social e renovação cognitivo, afetivo, social e moral. Para Piaget
moral” (Idem, p. 19).
(1967), o jogo é a construção do conhecimento, principalmente nos períodos sensório-motor
A imagem de infância é reconstituída pelo e pré-operatório.
adulto por meio de um duplo processo: de um
lado, ela está associada a todo um contexto de
Agindo sobre os objetivos, as crianças, desvalores e aspirações da sociedade e, de outro, de pequenas, estruturam seu espaço e seu
depende de percepções próprias do adulto, tempo, desenvolvem a noção de causalidade,
que incorporam memórias de seu tempo de chegando a representação e, finalmente, à lócriança. Assim, se a imagem de infância refle- gica (id., p.95-6).
te o contexto atual, ela é carregada, também,
de uma visão idealizada do passado do adulto,
O jogo é uma forma de aprender a viver, e
que contempla sua própria infância. A infância não um mero passatempo, esta atividade é
expressa o brinquedo que contém o mundo como promotor da aprendizagem e do desenreal, com seus valores, modos de pensar e agir volvimento passa a ser considerado nas prátio imaginário do criador do objeto (Idem, p. 19). cas escolares como importante aliado para o
ensino, já que colocar o aluno diante de situaSão nas brincadeiras que a criança interage ções de jogo pode ser uma boa estratégia para
e elabora vínculos afetivos na troca com adul- aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem
tos e outras crianças, o que é relevante para o veiculados na escola, além de poder promover
desenvolvimento de sua personalidade como o desenvolvimento de novas estruturas cognitiser social. “Utilizar o jogo na educação infantil vas (PIAGET, 1967, p.67).
significa transportar para o campo do ensino
– aprendizagem condições para maximizar a
construção do conhecimento, introduzindo as
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto maiores forem as experiências e brincadeiras vivida, quanto mais explora, observa,
sente e aprende, maior será a capacidade de imaginar e criar que desenvolverá um ser humano.
A infância é o tempo da vida melhor dotado e mais predisposto para a aprendizagens. Através
delas, as crianças incorporam conhecimentos, destrezas, sentimentos e valores adequados as
suas etapas evolutivas, para adaptar-se a complexa realidade em que vivem.
Os pais têm que brincar com seus filhos, porém isto não é suficiente: as crianças necessitam
brincar entre si, gozando de liberdade de explorar, descobrir e sujar-se. O brincar é uma contribuição fundamental para o desenvolvimento e para a aprendizagem infantil.
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CARACTERÍSTICAS DA POESIA
CONCRETA EM TEXTOS DE JOÃO
CABRAL DE MELO NETO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo de apresentar um estudo teórico sobre a “Poesia Concreta” no Brasil, suas origens, seus principais autores e, principalmente, suas características
formais e estruturais. Vale ressaltar que, esta poesia  tem como foco um projeto verbo voco
visual, onde verbal, sonoro e visual se igualam.  O poema não é apenas linguagem verbal, mas
também linguagens não verbais, o que aproximou muito os poetas do concretismo das artes
plásticas e da música. A Poesia Concreta influenciou artistas como Caetano Veloso em fase
Tropicália, Arnaldo Antunes entre outros artistas. Décio, Haroldo e Augusto indicaram como
precursores da Poesia Concreta Sthéphane Mallármé, Ezra Pound, James Joyce, e no Brasil
João Cabral de Melo Neto e Oswald de Andrade.

Palavras-chave: Literatura Brasileira;  Poesia Concreta; Concretismo; Ideologia.
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INTRODUÇÃO
[…] é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
da dura poesia concreta de tuas esquinas[...]
da feia fumaça que sobe apagando as estrelas
eu vejo surgir os teus poetas de campos e espaços[...]
[…] Porque és o avesso do avesso do avesso[...]
e novos baianos te podem curtir numa boa.
(SAMPA - CAETANO VELOSO)

C

onforme já exposto no resumo, este trabalho tem como objetivo mostrar um estudo
teórico sobre a Poesia Concreta no Brasil, suas origens, seus principais autores e, principalmente, suas características formais e estruturais. Para isso, realizamos uma análise
de alguns poemas de João Cabral de Melo Neto e de algumas músicas e poemas de Caetano
Veloso, com o objetivo de compará-los, mostrando suas diferenças e semelhanças.
Ambos fizeram parte do grupo de autores que usaram recursos da Poesia Concreta e aqui,
tentarei explicar como cada um trabalhou e quais recursos usaram, além da influência que tiveram um sobre o outro. Neste primeiro momento, será apresentado um breve estudo da poesia
concreta, uma espécie de resumo do que vamos encontrar pela frente. Não há como falar de
poesia concreta sem falar em Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos, os poetas e teóricos da Poesia Concreta.
É importante ressaltar que, um dos objetivos interessantes da Poesia Concreta é o Projeto
Verbo voco visual, onde verbal, sonoro e visual se igualam. O poema não é apenas linguagem
verbal, mas também linguagens não verbais, o que aproximou muito os poetas do concretismo
das artes plásticas e da música.
A Poesia Concreta nasceu nos anos 50 com o Grupo Noigandres formado por Décio Pignatari e os irmãos Campos, Augusto e Haroldo. Foi lançada oficialmente em 1956 na Exposição
Nacional de Arte Concreta. Alguns poetas aderiram ao movimento, como José Lino Grünewald,
Ronaldo Azeredo e Ferreira Gullar.
A Poesia Concreta influenciou artistas como Lenora de Barros, Caetano Veloso em fase Tropicália, Arnaldo Antunes entre outros artistas. Influenciou também publicidade e artes plásticas.
Décio, Haroldo e Augusto indicaram como precursores da Poesia Concreta Sthéphane Mallármé,
Ezra Pound, James Joyce, e no Brasil João Cabral de Melo Neto e Oswald de Andrade.
A poesia concreta é produto de uma evolução crítica de formas dando por encerrado o ciclo
histórico do verso, ela começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente-estrutura, daí a importância da ideia de ideograma.
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Ideograma é o apelo à comunicação não-verbal. O poema concreto comunica a sua própria
estrutura: estrutura-conteúdo. Ele é um objeto, não um intérprete de objetos exteriores ou sensações subjetivas. O poema concreto, usando o sistema fonético e uma sintaxe analógica, cria
uma área linguística específica – “verbivocovisual” – que participa das vantagens da comunicação não-verbal, sem se desfazer das virtualidades da palavra. Com o poema concreto ocorre o
fenômeno da metacomunicação; coincidência e simultaneidade da comunicação verbal e não-verbal, ou seja, trata-se de uma comunicação de formas, de uma estrutura-conteúdo, não da
usual comunicação de mensagens.
A poesia concreta tem tendência à substantivação e à verificação. Ela é uma responsabilidade
integral perante a linguagem, um realismo total contra a poesia de expressão e subjetiva. Ela
tenta criar problemas exatos e resolvê-los em termos de linguagem sensível:
O poeta concreto não volta a face às palavras, não lhes lança olhares oblíquos: vai direto ao
seu centro, para viver e vivificar sua facticidade. O poeta concreto vê a palavra em si mesma –
campo magnético de possibilidades – como um objeto dinâmico, uma célula viva, um organismo
completo, com propriedades psico-físico-químicas, tacto antenas circulação coração: viva. [...]
A poesia concreta opõe um novo sentido de estrutura, capaz de, no momento histórico, captar,
sem desgaste ou regressão, o cerne da experiência humana paletizável (AUGUSTO DE CAMPOS).
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POESIA CONCRETA
Nesta seção, será apresentado um breve estudo do Concretismo e suas afinidades com a
música popular brasileira, relatando fatos e relações importantes. Exploraremos aqui nosso
embasamento teórico, expondo o mesmo no
decorrer do capítulo.
Concretismo: Breves Considerações: Há 50
anos, ocorreu a 1ª Exposição Nacional de Arte
Concreta em São Paulo, da qual participaram
artistas plásticos de vanguarda e poetas. De
acordo com a Revista Discutindo Literatura
da Editora Escala Educacional, edição 10, em
1951, a 1ª Bienal Internacional de São Paulo
recebeu alguns construtivistas suíços. Sob influência dos mesmos, artistas plásticos brasileiros formaram o Grupo Ruptura em São Paulo.
Ainda de acordo com a mesma Revista, eles
começaram a praticar uma arte desvinculada
do “velho”, que combatia “todas as variedades e hibridações do naturalismo”, levantando a bandeira de “todas as experiências que
tendem à renovação dos valores essenciais da
arte visual (espaço-tempo, movimento e matéria)”.
De acordo com uma citação de Iumna Maria
Simon e Vinícius Dantas, em Poesia Concreta,
retirado do livro Tempos da Literatura Brasileira, de Benjamin Abdala Junior e Samira Youssef Campedelli, 2º edição, 1986, páginas 254,
podemos entender que “ a poesia concreta
sempre esteve próxima das artes plásticas e visuais e dialogou intensamente com os pintores
concretos nos anos 50.
O poema-coisa explorou as potencialidades
gráficas da palavra e mergulhava num nível de
significação que a poesia tradicional não considerava. Portanto, nada mais natural que, um
dia, a viagem visual prosseguir para a não-verbal e a poesia concreta passasse a incorporar
a fotografia, a colagem, o desenho e os grafismos de toda ordem”.		

Voltando à Revista Discutindo Literatura da
Editora Escala Educacional, edição 10, o grupo
paulista tinha entre seus membros Waldemar
Cordeiro, Geraldo de Barros, Anatol Wladyslaw,
Lothar Charoux, Kazmer Féjer, Luiz Sacilotto, e
Leopoldo Haar. Diziam-se integrantes do “movimento concreto”, fazendo uso da composição geométrica, da sobriedade das formas, da
repetição de estruturas modulares, opondo-se
à abstração livre e gestual. Algo parecido era
cultivado no Rio de Janeiro por Alfredo Volpi,
Milton Dacosta, Almir Mavignier, Abraham Palatnik e Ivan Serpa.
A ideia da 1ª Exposição Nacional de Arte
Concreta de São Paulo foi do pintor Waldemar Cordeiro (1925-1973). O Museu de Arte
Moderna havia convidado os artistas plásticos
do Ruptura para expor em setembro, e os do
Frente no mês seguinte. Cordeiro, porém, achava que, se os dois grupos fizessem um evento
conjunto, o acontecimento seria mais expressivo; além disso, o artista convidou autores que
revolucionaram a concepção de poesia. De
São Paulo, Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos; do Rio de Janeiro,
Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo e Wlademir
Dias-Pino, de acordo com a Revista Discutindo
Literatura da Editora Escala Educacional, edição 10.		
Segundo Gilberto Mendonça Teles, na Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, 6º
edição, 1982, página 399, a Exposição Nacional de Arte Concreta foi também uma síntese
das vanguardas pessoais do modernismo, apenas exagerando ou exacerbando o ritmo evolutivo. A poesia concreta foi o gatilho do escândalo provocado pela exposição de 1956, que
no ano seguinte seguiria para o Rio de Janeiro.
Os críticos dessa época não se decidiam se os
concretistas eram ineptos ou excessivamente
eruditos.
						
Retomando a reportagem da Revista Discutindo Leitura, da Editora Escala Educacional,
edição 10, em 1959, ocorreu a cisão entre os
grupos de São Paulo e Rio. Em março do mes1154
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mo ano, o Jornal do Brasil publicou o Manifesto
Neoconcreto, assinado por Amílcar de Castro,
Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia Clark,
Lygia Pape, Reinaldo Jardim e Theon Spamidis. Nele, esses artistas tomavam posição “particularmente em face da arte concreta levada
a uma perigosa exacerbação racionalista”, segundo a mesma revista.
De acordo com o Manifesto Neoconcreto,
encontrado no livro Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro, de Gilberto Mendonça Teles, 6º edição, 1982, páginas 406 até 411, a
expressão neoconcreto marca uma tomada de
posição em face da arte não-figurativa e particularmente em face da arte concreta levada a
uma perigosa exacerbação racionalista. O neoconcreto nascido de uma necessidade de exprimir, dentro da linguagem estrutural da nova
plástica , a complexa realidade do homem moderno, nega a validez das atitudes cientificistas
e positivistas em arte e repõe o problema da
expressão, incorporando as novas dimensões
verbais criadas pela arte não-figurativa construtiva.

e os irmãos Campos tinham, respectivamente,
22, 20 e 18 anos e uma cultura muito rica. Haroldo estreou com O Auto do Possesso, Décio,
no ano seguinte, com O Carrossel e Augusto
em 1951, com O Rei Menos o Reino.
		
Em função do conservadorismo do Clube,
Pignatari e os irmãos Campos logo romperam
com ele e lançaram, em 1952, a revista Noigandres. A palavra-título da publicação foi tirada da 20ª parte dos Cantos, de Ezra Pound,
e durante algum tempo o sentido do termo foi
obscuro. Mais tarde, Augusto de Campos conta em nota do livro Verso Reverso Controverso,
que o crítico alemão Hugh Kenner descobriu o
sentido da palavra: seria algo como “antídoto
do tédio”, segundo a Revista Discutindo Leitura, da Revista Escala Educacional, edição 10.

De acordo com Benjamin Abdala Junior e Samira Youssef Campedelli, em Tempos da Literatura Brasileira, 2º edição, 1986, páginas 252
e 253, o Concretismo apareceu nas antologias
Noigandres. Consistindo num antagonismo
total em relação aos recursos poéticos tradicionais, e questionando o que seja a própria
Ao contrário do concretismo racionalista, que poesia, o Concretismo rompe qualquer tipo de
toma a palavra como objeto e a transforma em discurso e desintegra a palavra. 		
mero sinal óptico, a poesia neoconcreta devolve-se à sua condição de verbo, isto é, de modo
Os poetas concretos, tal qual já fazia João
humano de representação do real. Na poesia Cabral de Melo Neto, pregavam o fim da poeneoconcreta, a linguagem não escorre dura.
sia intimista, o desaparecimento do eu lírico, e
propunham uma concepção poética baseada
Além disso, os participantes desta 1º Expo- na geometrização e visualização da linguagem.
sição Neoconcreta não constituem um grupo, Retomando a Revista Discutindo Leitura, da
ligados por princípios dogmáticos, mas sim Revista Escala Educacional, edição 10, os conpor afinidades em pesquisas. Novamente, se- cretistas tomaram emprestado o termo “Verbigundo a Revista Discutindo Leitura, da Editora vocovisual” cunhado pelo irlandês James JoyEscala Educacional, edição 10, o ano de 1949 ce para incorporá-lo a sua cadência poética.
foi essencial para a Literatura brasileira com os
irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Décio
Foi assim que a poesia concreta não apenas
Pignatari. A eles foi apresentado um dos prin- transformou a cena literária brasileira, mas tamcipais articuladores da Semana de 22: Oswald bém conseguiu aquilo que Oswald de Andrade
de Andrade.		
ambicionar: tornou-se um “produto de exportação”, encontrando adeptos até na Alemanha
Ainda neste ano, o trio começou a colaborar do pós-guerra, segundo a Revista Discutindo
com a Revista Brasileira de Poesia e, mais tar- Literatura, da Editora Escala Educacional, edide, criaram o Clube de Poesia. Décio Pignatari ção 10.
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Antidiscursiva, a poesia concreta acabou
com o verso e a estrofe. A disposição das letras e palavras passou a explodir em liberdade
no espaço em branco do papel, que se torna
parte integrante de sua composição. Ela rompe com a tradição de se visualizar e ler o texto
da esquerda para direita, de cima para baixo.
Dessa forma, o poema ganha uma pluralidade
de possibilidades interpretativas, não apenas
no significado dos vocábulos (“verbi”), mas
também em seus aspectos materiais: sonoridade (“voco”) e arranjos gráficos (“visual”), que
incluem cores, tamanho e tipo de fontes, construções visuais, de modo a fazer comungar Literatura, Música e Artes Plásticas. Trata-se de
uma poesia sinestésica, isto é, que funde várias impressões sensoriais.

Ainda no Plano Piloto, os poetas indicam
como precursores da poesia concreta autores
pontuais. Do Brasil, duas são as referências
feitas por Décio, Haroldo e Augusto: Oswald
de Andrade, “em seus comprimidos minutos
de poesia”; e João Cabral de Melo Neto, por
sua “linguagem direta, economia e arquitetura
funcional do verso”, de acordo com a Revista
Discutindo Literatura, da Editora Escala Educacional, edição 10.

No livro Ideias Fixas de João Cabral de Melo
Neto, de Félix de Athayde, 2º impressão, 1998,
página 21, encontramos uma citação de João
Cabral de Melo Neto, dada em entrevista a
José Correia Tavares, Letras e Artes, Lisboa,
8 de Junho de 1966, na qual João Cabral diz
“não sou um concretista. O Concretismo surgiu
O Plano Piloto para a Poesia Concreta, as- a partir de minha poesia.
sinado pelos três em 1958 e publicado no
número 4 da Noigandres, ganhou um post-s“O Concretismo deu ao Brasil uma extraorcriptum três anos depois, em resposta àqueles dinária consciência de crítica”. Ainda segunque acusavam os concretos de falta de enga- do Félix de Athayde, página 22, João Cabral
jamento e de espírito revolucionário. Pode-se comenta que “duas coisas são essenciais no
exemplificar com uma citação do poeta russo Concretismo: em primeiro lugar, os concretisVladimir Maiakóvski (1892-1930), retirada da tas não foram improvisadores, foram pessoas
Revista Discutindo Literatura, Editora Escala que chegaram com uma cultura extraordinária;
Educacional, edição 10: “Sem forma revolucio- em segunda lugar, a atitude concretista não é
nária não há arte revolucionária”.
uma atitude romântica, de inspiração, de lirismo”.		
O seguinte manifesto foi retirado do livro Van		
guarda Européia e Modernismo Brasileiro, de
Em 1965, Décio e os irmãos Campos lançaGilberto Mendonça Teles, 6. ed.(1982, p. 403- ram o livro Teoria da Poesia Concreta, reunindo
405) :
poemas e textos teóricos já publicados sobre
o movimento. Nela, Haroldo de Campos, em
O MANIFESTO CONCRETISTA PLANO- sua “Introdução à 1ª Edição”, com um distanciamento histórico de dez anos, fez o seguinte
PILOTO PARA POESIA CONCRETA
balanço:
poesia concreta: produto de uma evolução
O movimento de poesia concreta alterou procrítica de formas. dando por encerrado o ciclo
histórico do verso (unidade rítmico-formal), a fundamente o contexto da poesia brasileira.
poesia concreta começa por tomar conheci- Pôs ideias e autores em circulação. Procedeu
mento do espaço gráfico como agente estrutu- às revisões do nosso passado literário. Coloral. espaço qualificado: estrutura espácio-tem- cou problemas e propôs opções (HAROLDO
poral, em vez de desenvolvimento meramente DE CAMPOS – Teoria da Poesia Concreta,
temporístico-temporal, em vez de desenvolvi- 1965 – trecho retirado da Revista Discutindo
mento meramente temporístico-linear (TELES, Literatura, Escala Educacional, edição 10).
1982, p.403-405).
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toada, “Telástico cinemascope [...]. Tudo ido e
lido e lindo e vindo do [...] ainda canto o ido o
Após a aventura coletiva na fase “pós-tropi- tido o dito”.
calista”, Caetano Veloso continua a se interesNos versos acima, notei a presença de diversar pela potencialidade estética do jogo verbal baseado em efeitos fônico-semânticos e sas palavras que produzem sons sem sentido,
combinatórios, segundo a Revista USP nº4. No que não formam uma ideia explícita, apenas propoema falado “Acrilírico”, Haroldo de Campos vocam sonoridade ao poema. Aí encontramos
percebe a presença do exímio experimentador a musicalidade presente em todos os poemas
lingüístico James Joyce, de quem Caetano co- e canções analisados: “[...] Lírios plásticos do
nhecera trechos de Finnegan’s wake na tradu- campo e do contracampo Telástico cinemascope [...] Vivido na minha adolescidade Idade
ção dos irmãos Campos.
de pedra e paz [...] Ato do amor morto motor
ACRILÍRICO (texto de Caetano Veloso) disco da saudade diluído na grandicidade idade de
Philips R765 086L,1969 Olhar colírico Lírios pedra [...]divindade do duro totem futuro total
plásticos do campo e do contracampo Telás- (...) Acre e lírico sorvete”
tico cinemascope Teu sorriso tudo isso Tudo
Já nestes versos, encontramos palavras que
ido e lido e lindo e vindo do Vivido na minha
adolescidade Idade de pedra e paz Teu sorriso são praticamente “jogadas” no poema, como
quieto no meu canto ainda canto o ido o tido o “plásticos, morto, motor, totem, sorvete”. Notadito o dado o consumido o consumado Ato do mos, então, uma linguagem diferente de Batmaamor morto motor da saudade diluído na gran- cumba e Júlia/Moreno. É uma linguagem que,
diosidade idade de pedra Ainda canto quieto apesar de conter laços sintáticos, não possui
o que conheço Quero o que não mereço: o uma ideia semântica explícita. As frases são
começo quero canto de vinda divindade do maiores do que as que antes tínhamos visto,
duro totem futuro total tal qual quero canto Por porém não são inteiramente completas quanto
enquanto apenas mino o campo verde Acre e ao seu contexto.
lírico sorvete Acrílico Santo Amar(g)o da PUO poema ainda faz uso de algumas palavras
RIFICAÇÃO (Estudo forno estilístico do poema
‘Acrilírico’” SIGNUM 3/1977, UNIVERSIDADE pouco conhecidas, como, por exemplo, “totem”, que se refere a qualquer objeto cultuado
REGIONAL DO NORDESTE).
como um deus; ou “cinemascope” que foi um
Este poema falado aproxima-se mais da ideia formato de filme usado de 1953 a 1967.		
de verso tradicional, por não apresentar palaHá também, palavras inventadas, o que nos
vras soltas, nem formas geométricas. Seus laços sintáticos, juntamente com seus substanti- lembra o neologismo usado em Batmacumba.
vos e verbos formam frases maiores, que não São elas: “contracampo, telástico, adolescidase fragmentam como antes tínhamos visto.		 de e grandicidade”, as quais demonstram bem
um eficaz procedimento de fusão vocabular e
A linguagem aqui não é mais sintética e não semântica. Encontramos o mesmo fator previsa uma comunicação mais rápida, pois o po- sente no título. A junção de acre, lírico e acríliema deixou de ser um objeto visual, que usa o co formou uma palavra nova “acrilírico”.
espaço gráfico como agente estrutural. Tais afir- 							
mações nos fazem perguntar: “Então, por que Com este contexto, também podemos lembrar
da formação de palavras a partir de prefixos e
Acrilírico se trata de um poema concreto?”.
Isto pode ser facilmente respondido ao se ob- sufixos. É o caso de “contracampo”. O poservar atentamente sua produção de sons sem ema entende-se por si mesmo, apresentando
sentido e sua linguagem não-discursiva amon- carga semântica forte sobre o período da ado-

ANÁLISE DE ACRILÍRICO
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lescência. Entendemos desta forma, que os
A repetição de algumas partículas também
três poemas/canções que analisamos usam ocorre neste caso e causa certa sonoridade à
material semelhante, com algumas diferenças poesia, como em:
quanto à forma. Porém todas criam uma área
da linguística específica, que é a verbovocoviOpacos de fechar; onde vidro, concreto;
sual. Trata-se da junção da palavra, do som e
até refechar o homem: na capela útero,
da forma.
com confortos de matriz, outra vez feto.

ANÁLISE DE POESIAS DE JOÃO
CABRAL DE MELO NETO - (ANÁLISE
DE FÁBULA DE UM ARQUITETO)

Além disso, encontramos algumas palavras
soltas nos versos da poesia: “por onde, livres:
ar luz razão certa”.

Está obra de João Cabral de Melo Neto é
uma das maiores criações da cultura brasileira
do século 20. Trata-se de uma poesia cerebral
e não emotiva. O poeta recorre a uma construção elaborada da linguagem para criar uma
atmosfera poética.

Existe aí a quebra de alguns elementos sintáticos, que apesar de escritos em versos tradicionais, dão início a uma nova forma de escrita,
valorizando a arquitetura funcional sem abdicar
a virtualidade da palavra.
Fábula de um Arquiteto entende-se por si
mesma e representa um realismo total do conceito de arquitetura, relacionando-o com o fazer poético, já que para o autor, fazer poesia
era como construir uma porta por onde se passe alguma coisa.

1. A arquitetura como construir portas de
abrir; ou como construir oaberto; construir,
não como ilhar e prender, nem construir como
fechar secretos; construir portas abertas, em
portas; casas exclusivamente portas e teto. O
arquiteto: o que abre para o homem (tudo se
Desta forma, a poesia de João Cabral de
sanearia desde casas abertas) portas por-onde, jamais portas-contra; por onde, livres: ar luz Melo Neto era vista com muito espanto pela
geração conservadora de 1945, já que ele farazão certa.
zia arte através do difícil trabalho com a pala2. Até que, tantos livres o amedrontando, re- vra, chegando a ser visto como a ovelha negra
negou dar a viver no claro e aberto. Onde vãos do movimento.
de abrir, ele foi amurando opacos de fechar;
A poesia concreta surgiu então como uma
onde vidro, concreto; até refechar o homem:
na capela útero, com confortos de matriz, outra reação contra a lírica discursiva e frequentevez feto (MELO NETO, J. C. 1994. Obra com- mente retórica da geração de 45 bem como
pleta: volume único. RJ, Nova Aguilar. Poema à degradação populista da esquerda. Com o
Concretismo, os aspectos formais da Poesia
originalmente publicado em 1966).
de João Cabral seriam retomados com mais
Está poesia é um ótimo exemplo da “arqui- rigor estruturalista.
tetura funcional” presente nos versos de João
Cabral. Concordante com a sociedade industrial, a poesia apresenta uma explicação da função de um arquiteto, dando exemplos de como
construir portas. O autor usa palavras inventadas e compostas, como “portas por onde” e
“portas contra”, o que nos faz lembrar dos neologismos presentes na Poesia Concreta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os poetas de 1945 eram conservadores e faziam uso disso em suas criações, porém João
Cabral, apesar de pertencer a esta época, era visto como a ovelha negra do movimento.
Este se diferenciava dos outros por diversos aspectos, já que sua poesia ia além dos ideais
conservadores da geração. Porém o principal fator que o diferenciava dos demais era sua maneira de escrever sobre o próprio fazer poético.
João Cabral usava elementos da realidade para explicar como se fazer uma poesia. Sua arte
era comparada com elementos da arquitetura, como a construção de portas. Sua poesia era
vista com uma “porta por onde” e não uma “porta contra”, já que por esta deveria se passar
uma mensagem.
Para construir essa explicação de poesia, João Cabral muitas vezes usava palavras inventadas
a partir de outras palavras da Língua Portuguesa, um aspecto inovador para a época conservadora em seus aspectos formais.
A repetição de morfemas, partículas ou palavras em suas poesias causava certa sonoridade a
seu modo de escrever e o uso de palavras soltas causava a quebra de elementos sintáticos no
verso. Apesar disto, grande era a virtualidade de cada palavra em sua poesia, fazendo com que
ela fosse entendida por si só.
O realismo total visto em sua comparações produzia um melhor entendimento de como se fazer poesia, de modo a usar elementos até mesmo imaginários para se explicar a arte da escrita.
Assim, ao perceberem estes aspectos da poesia de João Cabral, os jovens poetas concretos veem o poeta como sendo diferente da geração conservadora. Como são contra a poesia
subjetiva, identificam-se muito com a forma de escrever de João Cabral, a qual se tornou uma
inspiração para a criação da Poesia Concreta.
O próprio Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos fazem referência a “linguagem direta, economia e arquitetura funcional do verso de João Cabral de Melo Neto”. Assim,
o poeta estudado é visto como precursor do movimento e seus elementos formais são retomados mais tarde, com mais rigor.
A Poesia Concreta usa elementos que não só se assemelham aos do poeta, como também
alguns que se inspiram neles, como o neologismo, a repetição de morfemas, o uso de palavras
soltas, a eliminação de laços sintáticos e a sonoridade.
Porém a grande inovação deste momento está na forma estrutural. Após o surgimento do
Movimento Tropicalista, novos nomes envolvidos são de destaque, como o de Caetano Veloso.
Este, por sua vez, cria diversas canções e textos inspirados nas inovações da época, e por consequência, nas poesias de João Cabral.
Ambos tinham, em comum, a criação de poesias através do uso de repetições de palavras,
musicalidade ou sonoridade, virtualidade da palavra, realismo total, quebra de laços sintáticos e
linguagem direta e econômica.
Porém, Caetano, por viver em uma época mais avançada, usou novos
recursos como a estrutura formal concreta. Desta forma, os dois autores fizeram uso dos elementos da Poesia Concreta em diferentes situações, porém com a mesma intensidade artística do Concretismo.
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NOVAS TECNOLOGIAS E A MEDIAÇÃO
PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DOCENTE

RESUMO: Este artigo tem como objetivo identificar a ação pedagógica dos professores protagonistas nos filmes e como podem contribuir para a sua formação profissional e pedagógica.
A base de estudo e pesquisa será elaborado a partir de  três filmes selecionados que  identifica como apresentam e representam à figura do professor, como se dá a relação professor e
alunos, quais conflitos, concepções de ensino e contribuições dessa análise para os atuais e
futuros professores.

Palavras-chave: Linguagem Fílmica; Professor; Ação Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem a finalidade de identificar e analisar como o cinema retrata a ação pedagógica do professor no contexto escolar. É sabido que o cinema é uma arte, e ver filmes
é uma prática social tão importante para a formação cultural e educacional tanto na área
da ética, quanto das relações estéticas e humanas; é essencial discutir quais suas contribuições
para os processos de formação dos atuais e futuros professores.
A linguagem fílmica é uma fonte rica de aprendizado, pois pode reconstruir uma realidade ou
pode ser uma estória fictícia. Através dos recursos utilizados, na construção do filme, se permite que os telespectadores se identificam com algum momento (passado ou presente) de suas
vidas ou mesmo com algum personagem representado, mexendo assim com valores pessoais
e permitindo que indiretamente se tornem “atores” coadjuvantes, e expressam sentimentos, positivos ou não.
Existem vários filmes que têm o professor como protagonista, que está presente em diferentes
contextos históricos e sociais percebe que a prática pedagógica pode acontecer a partir de imagens do filme visto, podendo este ser um mediador simbólico.
Quando falamos em educação e formação de professores e a relação professor-alunos, a linguagem fílmica (que é interlocutora do tema), proporciona momentos de reflexão permitindo a
construção de novos conhecimentos e mesmo atitudes que poderão fazer parte da realidade da
sala de aula dos professores.
Diante destes fatos, a proposta é discutir a partir da linguagem fílmica, que mostra a ação pedagógica através de diferentes prismas, a base teórica da análise crítica do discurso em diferentes contextos dos filmes selecionados. O foco dessa pesquisa, como já mencionada é a ação
pedagógica dos professores protagonistas dos filmes na relação com a formação dos alunos.
Para fazer esta análise sobre questões educacionais nos filmes, selecionei: O Preço do Desafio,
Conrack e Escola da Vida.
Os três por serem filmes americanos, retratam uma sociedade que acredita em milagres e que
apresenta o professor como herói, além de todos terem protagonistas homens, mas retratam
pontos importantíssimos que possibilitam observações, reflexões para construção deste artigo.
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relação dinâmica, dialógica e convivência harmoniosa entre professor e alunos, professores
Este trabalho de abordagem qualitativa e e colegiado.
com base na pesquisa bibliográfica, se pauta
Neste contexto apresentamos os objetivos
nas reflexões dos seguintes autores: Ceccon
específicos desta pesquisa que visa:
(1982), Ferreira (2002) e Sacristán (2000).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

E, para uma melhor base de estudo, foi selecionado alguns teóricos e três filmes para
identificar a relação de como é representada a
figura do professor, a relação com alunos, conflitos e ensino. Desse modo foi preciso questionar:

• Identificar a ação pedagógica do professor e suas implicações apresentadas na
linguagem dos filmes selecionados;
• Contribuir para a formação profissional e
pedagógica dos professores.

Para coleta e seleção de dados, foram sele• Como os filmes selecionados apresentam cionados:
e representam à figura do professor?
SINOPSE: O PREÇO DO DESAFIO
• Como se dá a relação professor-alunos?
• Quais conflitos apresentam?
Este filme consiste em um drama, mostrando
• Quais concepções de ensino apresena história real de um professor de matemátitam?
• Quais as contribuições dessa análise para ca, Jaime Escalante, cuja experiência didática
em meio a delinqüentes de uma escola de Los
os atuais e futuros professores?
Angeles, terminou nos tribunais e gerou desÉ importante ressaltar que vivemos em um confianças de racismo. Com um método que
tempo em que se discute intensamente os fugia do convencional ele conseguiu, em 1982,
caminhos da educação e nos profissionais que dezoito de seus alunos fossem aprovados
acadêmicos dentro de um universo midiático, na difícil prova de especialização em cálculos.
sendo este utilizado para transmitir informação, Acusados de fraude devido à semelhança das
opinião, entretenimento, publicidade e propa- respostas, os alunos decidem aceitar o desafio
ganda, e como conseqüência é um espaço de e provar à justiça sua inocência.
força capaz de atuar na formação da opinião
SINOPSE: CONRACK
pública em relação a valores, crenças e atitudes, manifestando-se através de diferentes linIlha de Yamacraw, Carolina do Sul, EUA,
guagens. Abordaremos a áudio-visual por ser
a mais utilizada e por conseqüência, tornou-se março de 1969. O branco Pat Conroy, que no
passado fora racista, chega para ser professor
indispensável para a sociedade.
numa escola que tem como alunos crianças
Diante do exposto a leitura fílmica sobre o negras pobres. Na verdade toda a ilha é habitema é relevante e por isso deve ser realizada tada por negros pobres, com exceção de um
para que todos os que são e ou desejam vir comerciante, que tem um pequeno negócio. A
a exercer a profissão docente, pois possibili- Sra. Scott, a diretora de “escola”, que é pouco
ta avaliar conceitos sobre a profissão, o que mais que uma cabana só o chama de Patroy,
temos entendido e praticado até agora na pe- pois no isolamento criaram seu idioma. Eles
dagogia. A importância de realizar um bom são analfabetos, não conseguem contar e nem
trabalho pedagógico na qual o aluno obtenha sabem em que país vivem. Pat tenta trazer uma
um aprendizado integrado à vida, ou seja, com educação de melhor nível, mas o primeiro obssignificado levando-o a tornar-se um cidadão táculo é a diretora, pois a mesma chama os
autônomo, crítico e reflexivo, além de ter uma alunos de lentos e preguiçosos, interferindo de
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forma maléfica na auto-estima deles. Além disto, ela crê que a única forma de educá-los é
no chicote. Pat responde jogando fora o livro
de regras e lições pedagógicas. Os estudantes respondem avidamente quando o professor
toca música clássica, lhes mostra filmes, lhe
ensinam a nadar e explica a importância de
escovar os dentes. Porém o chefe de Pat, o
Sr. Skeffington, que mora numa cidade próxima, está insatisfeito com os métodos de Pat,
que não tem medo de dizer que racismo é em
grande parte culpado pela negligência dos estudantes.

SINOPSE: ESCOLA DA VIDA

Todos os filmes selecionados mostram professores motivados e resignados na sua profissão
apesar de todas as dificuldades enfrentadas no
seu dia a dia escolar. Sabemos também que a
realidade da pedagogia do herói que transforma o professor num ser que para chegar ao
seu objetivo transpõe a qualquer barreira, não
é verdadeira, devemos observar que é um filme, a realidade é outra.
Queremos a partir de o contexto apresentado identificar a ação pedagógica do professor
na linguagem fílmica através da configuração
do imaginário social com fortes traços morais,
étnicos e éticos. Algumas cenas dos filmes
mostram essa prática, como no filme Conrack, 1974, Pat Conroy, um professor branco,
que vai lecionar em uma ilha da Carolina do
Sul, onde só residem negros que vivem isoladamente, apesar da proximidade com o continente. Sua classe é multisseriada, com alunos
das séries iniciais. Por ser branco, o professor
acaba usando sua cultura na forma de ensinar,
deixando claro o currículo oculto.

O filme é uma comédia que se passa nos
EUA e na Escola Fallbrook Middle há um novo
professor, e ele está promovendo um momento diferenciado na mesma. Os alunos amam o
sr. D. Os professores também o admiram, com
exceção de Matt Warner, o ansioso professor
de biologia, que sonha em ganhar o prêmio de
professor do ano. Seu pai, Stormin Norman, foi
Professor do Ano durante 43 temporadas seguidas e Matt está determinado a fazer deste o
Ao chegar, realiza uma avaliação diagnóstiseu ano. Mas com o Sr. D em cena, Warner vê
sua chance escapar. Ele não consegue compe- ca, e descobre (segundo ele) que seus alunos
tir com quem até seu próprio filho admira. Mas desconheciam diversos assuntos:
há um segredo que pode mudar o jogo.
Sete de meus alunos não conhecem o alfabeto, três crianças não sabem que estamos
LINGUAGEM FÍLMICA & PRÁTICAS
DE ENSINO E MOTIVAÇÃO E GARRA & em guerra no sudeste da Ásia. Nunca ouviram
falar em Ásia. Uma criança pensa que a Terra
PEDAGOGIA DO HERÓI
é chata e dezoito concordam com ela. Cinco
Dentre os produtos da cultura das mídias, po- crianças não sabem a data do nascimento.
demos dizer que o cinema está entre uma das Quatro não sabem contar até dez, os quatro
maiores fontes de informação e de entreteni- mais velhos pensam que a guerra civil foi entre
mento. Os espectadores aprendem a assistir os alemães e japoneses. Nenhum deles sabe
aos filmes, a lidar com a linguagem cinemato- quem foi George Washington ou Sidney Poitier
gráfica e a ressignificar a língua escrita. Esta lin- ,nenhum, jamais foi ao cinema, subiu no morro,
guagem estabelece representação de mundo, nem andou de ônibus,esses meninos não sainteração com o texto visual, com a imagem em bem nada (CONRACK, 1974).
movimento, por isso, traz ótimas possibilidades
pedagógicas. Segundo Moran (1991), educar
para a comunicação é orientar para análises
mais condizentes e coerentes com a realidade.
É estabelecer novas relações simbólicas em lugar de apenas análises teóricas.
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Ao conversar com a diretora Sra. Scott (também negra, porém preconceituosa, via o negro
como inferior), percebe que os “ensinamentos”
que os alunos tinham eram baseados em castigos físicos e psicológicos e que os professores
que haviam trabalhado anteriormente nessa
escola, precisavam ser duros com os alunos,
pois isso era necessário para que eles pudessem enfrentar a vida e a diretora pede para que
ele lecione da mesma maneira.

O desfecho da história é para que o público
sinta-se satisfeito, pois o herói exerce também
um sacerdócio, o de ser professor, e por isso
ele se contenta com mais uma batalha. Historicamente, desde os anos 60 é marcante a
mobilização das minorias, entendidas como os
segmentos destituídos do poder. A luta pelos
direitos civis é encabeçada pelos afro-americanos que denuncia injustiças, reivindicação de
direitos e propõe estratégias de libertação.

Conroy, portanto não se intimida com a imposição da diretora, e desenvolve um trabalho a
partir da realidade de seus alunos, não olhando a falta de recursos, mas utilizando os que
possuíam para construir o conhecimento. Sua
metodologia utilizava todos os espaços possíveis da ilha: praia, floresta, a viagem de barco,
a festa de Halloween; assim ele deslocou o ensino através de tempos e espaços, na tentativa de incluir seus alunos na vida americana
e de ultrapassar fronteiras introduzindo-os em
um novo mundo. Assim, a relação professor e
aluno se transforma.

Os diversos estudos étnicos visam garantir a
educação escolar em todos os níveis, atentando para as especificidades culturais e sociais
dos diferentes segmentos sociais. A idéia de
repensar a educação em uma perspectiva multiculturalista surgiu da reflexão de professores-doutores afro-americanos, docentes na área
de Estudos Sociais.

Os alunos passam a sentir-se respeitados
por esse professor, a ter o sentimento de pertencer à sociedade, melhoram sua auto-estima
e principalmente começam a despertar para o
conhecimento. É exatamente isso que Morales
(1999, p.53), afirma “[...] a motivação é interna
e floresce, cresce quando os alunos veem satisfeitas suas necessidades”.
Podemos constatar que suas ações eram
inovadoras para a época, os deslocamentos
nas ações pedagógicas diferenciavam do sistema tradicional. No entanto, a comunidade
branca e preconceituosa, não satisfeita com as
atitudes do professor começa a reclamar e o
superintendente, Sr. Skeffington acaba demitindo o professor, pois não querem que os negros
participem da comunidade, mas ao contrário,
querem que continuem isolados na ilha.

Essa educação propunha a reforma das escolas e de outras instituições com a finalidade de
criar iguais oportunidades de sucesso escolar,
ajudando-o na aquisição dos conhecimentos,
atitudes e habilidades necessárias para agir
em uma sociedade democrática, reconhecer e
valorizar a importância da diversidade étnica
e cultural na configuração de cada estilo de
vida, a fim de resolver o preconceito, e o filme
Conrack denúncia o não cumprimento dessas
práticas.
No filme, “O preço do Desafio”, 1982, conta
a história verídica de um grupo de estudantes
do ensino médio de origem hispânica, do gueto, que moram no subúrbio de Los Angeles e
estudam em uma escola sucateada no mesmo
bairro e acabam superando as mazelas impostas pelo sistema para demonstrar que a etnia
e a classe sócio econômica não são fatores
decisivos para o sucesso ou fracasso.
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Em uma sociedade dividida por classes sociais, sabemos que privilegia a alguns poucos,
portanto, a escola tem que permitir acesso na
construção do saber, como mediadora entre o
aluno e a realidade, a aquisição de conteúdos,
formação de habilidades, hábitos e convicções,
afim de tornar a educação democrática, preparando o jovem para o mercado de trabalho:

Muita gente acha que se deveria exigir menos dos pobres porque, de qualquer jeito, eles
são menos capazes e não conseguem aprender como as crianças de classe média. Aceitar
isso significa aceitar a existência de duas escolas: uma escola boa e exigente para os mais
ricos e uma escola de segunda mão, mais fácil,
para os pobres” [...] É preciso,portanto, garantir que todos os alunos possam aprender coisas indispensáveis como saber ler e escrever
bem a língua materna;desenvolver o raciocínio
matemático;adquirir conhecimentos básicos de
história,geografia e do meio social (CECCON,
1982, p.88).

Será que essa imensa maioria de crianças
pobres são menos aptas e capazes do que as
crianças dos meios mais favorecidos?Será que
a escola é realmente igual para todos e que o
fracasso ou sucesso só depende dos talentos
e méritos de cada um? Será que o problema
A rebeldia de alguns alunos faz com que o
do fracasso ou do sucesso está exclusivamen- professor passe por situações difíceis, sendo
te na própria criança ou em suas condições? inclusive ameaçado quanto a sua integridade
física, que é superada conforme a convivência
(CECCON,1982, p. 33).
e dedicação aos seus alunos.
A razão de toda superação nesse filme foi à
Escalante propõe um desafio maior, ensinar
disposição e a força de um professor de matemática, Jaime Escalante, também hispânico cálculo para que realizem a prova do exame nacional de admissão, pois se conseguirem ser
que trocou um emprego rentável e muito mais
aprovados, concorrerão a vagas nas melhores
tranqüilo numa indústria pelo desafio de leciouniversidades do país. Os alunos reconhecem
nar. Mostra interesse real pelo aperfeiçoamen- e admiram sua dedicação e seu trabalho árto de cada um dos estudantes que frequenta duo, aceitam o desafio, se superam e consesua disciplina e, acima de tudo, mostra a todos guem aprender cálculo, passam na prova de
que eles são capazes de superar as dificulda- admissão apesar de todos os problemas que
des que lhes são colocadas, a despeito das enfrentaram, um fato inédito para a escola, pois
dúvidas que pairam sobre cada um deles e até o momento as notas da mesma eram abaia capacidade de aprenderem, principalmente xo da média.
pelo fato de serem hispânicos.
Outro tema abordado no filme é a indiscipliEscalante deixa claro que todos os professo- na. Frequentemente o professor enfrenta sires da escola precisam somente de garra para tuações de desacato, desrespeito, apatia ou
ensinar melhor, pois na convivência com os desinteresse por parte de seus alunos. Esse
outros professores percebia que eles estavam tema aparece no cotidiano das conversas entre
profissionais da educação. E como lidar com
desmotivados por também acreditarem que
esse dilema? O que podemos fazer? O mais
aqueles alunos eram fracassados. A própria
importante, antes da tomada de qualquer deorientadora em uma de suas falas diz que não cisão mais radical é que tentemos manter a
dá para ensinar logaritmo para analfabetos e calma, melhor é se antecipar a qualquer ato de
que para isso acontecer o professor Escalante indisciplina. Para isso, é fundamental destacar
teria que antes melhorar a vida de cada aluno a LDB título II, artigo 3, que diz que o ensino
financeiramente antes:
será ministrado com base nos princípios da
valorização da experiência extra-escolar e vinculação entre a educação escolar, o trabalho e
as práticas sociais.
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Para evitar a indisciplina, é necessário que
os professores tenham suas aulas planejadas
com o intuito de tornar o trabalho em sala mais
interessante e agradável possível. A diversificação, o uso do novo, só dessa forma poderá
tomar decisões mais corretas para essas situações. No entanto, antes de remediar, se utilizar
de diferentes matérias, a exploração das tecnologias de ponta, a articulação de trabalhos
que envolvam os alunos e a criação de pontes
que liguem o que está sendo aprendido com
o que existe no mundo lá fora devem ser artifícios usados o mais freqüentemente possível
pelos educadores. Ao encaminhar seus trabalhos dessa forma, evitam-se muitos problemas.
A paixão demonstrada pelo professor Escalante pela matemática é outro fator importante
apresentado no filme. O respeito dos alunos
pelo professor e pela disciplina por ele ministrada aumenta à medida que essa relação
de proximidade pelo conhecimento fica mais
evidente. É lógico que não basta isso, é necessário que cada professor aperfeiçoe suas
práticas pedagógicas a fim de permitir que
seus educandos entendam as relações entre
o conhecimento lecionado e o mundo em que
vivem.

Entre as estratégias utilizadas pelo professor
Escalante, podemos perceber as aulas expositivas e os exercícios em série como um recurso muito comum. Quando falamos na necessidade de renovar nosso estoque de recursos,
introduzindo uma prática que integre mais os
estudantes ao processo de construção do conhecimento, não estamos pregando o fim da
utilização de exercícios e aulas expositivas,
mesmo porque elas ainda são e sempre serão
recursos valiosos para as aulas dos mais inovadores e arrojados educadores.
O importante é que utilizemos também essas
técnicas desde que venham a ser contextualizadas e adequadas aos novos tempos, a uma
nova geração e não apenas meras reproduções de conhecimento livresco. Devem ser debatidas, enriquecedoras, inclusivas e abertas
sempre a qualquer questionamento:

O papel do professor não é dar respostas
prontas, mas provocar desequilíbrios, permitir que o aluno entenda e compreenda, mesmo
através de erros o que está sendo transmitido.
As suas ações devem levar os alunos, a refletir,
analisar e redirecionar o seu pensamento de
forma a favorecer o desenvolvimento do seu
cognitivo e a internalizar o conhecimento (SAQuando dialogamos com nossos estudantes CRISTÁN, 2000, pg. 61).
e firmamos um trabalho em que se estabelece
contrato pedagógico, através do qual se defiDevemos chamar atenção para a pedagogia
nem as responsabilidades e compromissos do herói que percebemos no filme, o professor
tanto dos professores quanto dos estudantes, para ensinar seus alunos prejudica a si e a sua
fica muito mais fácil trabalhar e se evitam di- família em busca do seu objetivo, na realidade
versos tipos de problemas. Questões como isso não aconteceria.
pontualidade, freqüência, avaliações, postura,
vestuário e matérias, quando discutidas anteJá o filme “Escola da Vida”, 2003, se passa
cipadamente, permitem que o professor e tam- em uma escola de Fundamental II. O filme é
bém os alunos se sintam parte do grupo, no inicializado com a formatura do ano de 2002 e
qual todos devem respeitar as normas discu- a oradora da turma em seu discurso diz: “ A
tidas para garantir um melhor ambiente para escola é entediante, que nos causa angústia,
todos.
aflição e constrangimento....” Mostrando o que
ela e a maioria dos alunos (e até alguns) professores pensam sobre aquele ambiente.
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O professor do ano, Norman W Storm (professor de história), é convocado para receber
o prêmio, ele é conhecido como o tormento
Storn, que pela 43ª. vez ganha este prêmio.
Em seu discurso diz: “Os anos não podem tirar a dádiva de ensinar. Milagres acontecem
se você deixar....” , e tem um infarto ali mesmo
sem terminar seu discurso, mas fala para seu
filho Matthew: “É preciso menos que a morte
para matar um homem”. Percebe-se que durante o tempo em que lecionou ele não desanimou, mas sempre estava atualizado, fazendo
de suas aulas as preferidas da escola.
Seu filho Matthew Stone, que também leciona
nesta escola como professor de Biologia, não
é bem quisto pelos alunos, que odeiam seu jeito tradicional de ensinar, acham Biologia uma
chatice e se pudessem escolher não teriam aulas com ele.

que Paulo Freire chama de educação bancária:
“Educador e educando se arquivam na medida
em que, nesta distorcida visão da educação,
não há criatividade, não há transformação, não
há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo e com
os outros” (FREIRE, 1978, p.66).
Sr. D. valoriza os conhecimentos prévios de
cada aluno, desperta a curiosidade e o interesse, como: simula uma guerra no pátio da
escola, escava ossos para aprenderem sobre o
período jurássico, dá aula em círculos, faz um
ritual indígena na sala, etc. Um dos seus alunos afirma: “Ele nos trata como amigos, a aula
dele não é uma aula, é um mistério que todos
nós temos que responder...”.. Sr. D. não sente,
nem demonstra superioridade a seus alunos, o
conhecimento não está diretamente ligado ao
objeto e sim no sujeito. Na hora do intervalo
fica conversando com eles em vez de ficar na
sala dos professores.

Na apresentação dos professores no início
das aulas, todos os professores se mostram
apáticos naquele momento, mas D’Angelo o
novo professor (de história), não. Pede para
O filme mostra diferentes tipos de professofalar com os alunos e como é muito divertido res e suas atitudes, a professora Maggie, por
e engraçado, conquista a todos no mesmo ins- exemplo, entrega a Matt o cartão de seu anatante.
lista e diz que se não fosse a ajuda do mesmo,
estaria presa. Ela chama os alunos de “moleOs alunos começam a gritar por seu nome ques miseráveis” e também que “é só demons“Sr. D”, já neste momento está ensinando e va- trar fraqueza que eles te pisoteiam feito um rilorizando os alunos, em seu discurso. Uma de noceronte”.
suas frases: “O império do Mal é acreditar que
temos limitações [...] o professor deve ensinar
Este filme é uma ótima demonstração de moo aluno a aprender a estudar sozinho”. Mos- delo pedagógico tradicionalista que passa por
trando a necessidade de os alunos terem auto- uma mudança para o método construtivista,
nomia para aprender.
quando Sr. D. começa a mostrar aos alunos
que é preciso viver a história, ou seja, fazer parEm sala de aula, Sr. D. não impõe o lugar te dela para que a compreenda, dando assim
em que os alunos devem sentar-se, conhece- significado para o aprendizado.
-os pelo nome, e diz que todos são diferentes
e especiais, que eles devem encarar e assumir
Escola da Vida é de extrema importância
isso, fazendo com que eles se sintam valori- para professores, retrata o método de cada
zados. Ao contrário do professor Matt, que im- profissional da educação e os conteúdos utilipõe aos alunos onde devem sentar-se para en- zados. Pode-se perceber que a educação está
tão memorizar os seus nomes, e solicitar que caminhando para um rumo totalmente construabram os livros e fica sentado lhes ensinando, tivista, na qual não haverá mais espaço para os
ou seja, depositando o conhecimento, isso é o velhos tradicionalistas radicais. Além de expor
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que o conhecimento não é demonstrado pela
aparência séria ou em quantidade de conteúdo aplicado, mas sim pela bagagem e a base
adquirida ao longo da vida, de um aprendizado, porque arriscar é fazer valer a pena cada
momento.
O professor Sr.D., procura expandir o conhecimento dos alunos dando oportunidade de
participação dos mesmos, o que não ocorre
com as outras disciplinas, pois os professores
tentam transmitir a idéia de que somente eles
são detentores do conhecimento, e que o aluno não pode colaborar, participar ou interferir
no processo de aprendizado. O filme é uma
sugestiva obra, que nos leva a refletir, sobre a
educação dos novos tempos, buscando meios
para tornar o ensino mais produtivo e embasado.

Segundo Vygotsky, ensinar o que a criança
já sabe desmotiva o aluno e ir além de sua
capacidade é inútil. O aluno não é um ser
passivo, que recebe as informações do mundo passivamente, ele é um sujeito pleno que
age sobre o ambiente, que dialoga que impõe
significados, que traz sua subjetividade, seu
modo de ver o mundo, sua própria história na
relação com aquela situação de aprendizagem
que promoverá o desenvolvimento, pois como
afirma Sacristán que toda a nossa prática educativa deve buscar a valorização dos aspectos
afetivos, social e cognitivo para o desenvolvimento do processo como um todo.

A explosão dos negócios mundiais, acompanhada pelo avanço tecnológico, faz profundas
modificações trabalhistas, na qual reflete diretamente na educação, não podemos deixar de
reconhecer também o impacto da imagem e a
importância da mídia como uns dos grandes
apelos do mundo pós-moderno, dando origem
a uma outra forma de pensar, bem distante do
saber tradicional.
É educar incorporando as novas técnicas,
promover a capacidade de leitura crítica das
imagens e das informações transmitidas pela
mídia, transformando o aluno de um ser passivo para um aluno envolvido e dinâmico, e o
Prof. Matt fazia suas aulas dessa maneira, com
maestria, demonstrando os desafios da educação.
Por isso, devemos fazer com que o aluno
não seja somente reprodutor do conhecimento,
deve ser um produtor e construtor de saberes.
O que o educando aprende não deve ter um
impacto somente no instante em que está estudando e abordando determinado assunto, mas,
deve ser parte fundamental de construção do
seu caráter, sua cidadania e de seu futuro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se nos três filmes que os professores eram ingressantes no magistério, são do sexo
masculino e mesmo os filmes sendo de épocas e turmas diferentes, mostram que todos estavam cheios de objetivos, e são apresentados como heróis na linguagem dos filmes, porém,
como disse o professor Storn: “os anos não podem tirar” [...] a garra, o ânimo, o desejo, a
vontade de ensinar.
Eles apresentam professores experientes, cansados, sem perspectivas na profissão e muito
menos na educação. Sabemos que eles estão dentro de uma realidade americana, mas será
que não se assemelham a nossa? Como professores precisam estar atentos, para que o tempo
não tire de nós a paixão pelos milagres que a educação pode fazer.
A linguagem fílmica é rica fonte de mediação de intervenção pedagógica, pois dispõe de infinitas possibilidades para produzir significados e mensagens. Por um bom tempo os filmes foram
utilizados na educação como entretenimento, mas atualmente, é visto como um material cultural
de grande valor.
Portanto, esse recurso nos coloca como observadores da realidade presente no filme, em que
o ser humano ativa automaticamente uma série de mecanismos tanto fisiológico como psicológicos, que tem por finalidade descrever sensações vivas da vida de qualquer ser humano, possibilitando aos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem a construção conjunta de situações
de aprendizagens, geradoras, produtoras de conhecimentos e, portanto ampliadoras de culturas.
Analisando os filmes, fica confirmado que nenhuma ação humana é desinteressada ou neutra,
assim nossa visão, o papel que o professor exerce nas escolas vai além de alfabetizar os alunos,
mas também prepará-los para a vida, para aprenderem a aprender, a fazer, a ser e a conviver.
Esta experiência cultural de ver filmes contribui para aquisição de conhecimentos, identidades,
crenças e visões de mundo. Foi observado também que esses filmes abordam o cotidiano nas
escolas e mais especificamente mostram práticas de professores que enfrentam problemas semelhantes da vida real.
Este recurso pode ser utilizado nas escolas, e faculdades, principalmente na área de licenciatura, sendo este um mediador simbólico auxiliando-nos nos movimentos e práticas docentes e
discentes contra todas as formas de discriminação e desigualdade social procurando promover
relações dialógicas igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes.
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A CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
ESCOLAR DOS ALUNOS E EDUCADORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi investigar a concepção de avaliação da aprendizagem
escolar dos alunos e educadores do ensino fundamental e médio e a forma como a avaliação
vem sendo realizada na prática. A metodologia desenvolveu-se num viés qualitativo com o
uso de instrumentos de coleta de dados, questionários e entrevistas, direcionados aos sujeitos, alunos e professores de escolas públicas, localizadas em São Paulo. A análise foi feita pela
interpretação dos discursos dos sujeitos, expressos nas respostas dadas aos questionários e
entrevistas informais. Os resultados mostraram que existe uma divergência entre a concepção de avaliação dos professores e dos alunos.

Palavras-chave: Avaliação; Concepções;  Alunos;  Professores.
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INTRODUÇÃO
A avaliação faz parte do nosso cotidiano desde muito cedo, avaliamos o nosso estado de saúde,
físico e até mental, o jeito de nos vestirmos, o que comemos, as atitudes das pessoas, os objetos, enfim, o mundo a nossa volta. No entanto, quando trazemos esse fato para o contexto escolar nos deparamos com toda sorte de contradições e choques inerentes às práticas pedagógicas convencionais.
A reflexão sobre a prática avaliativa na escola precisa chegar a uma conciliação entre as concepções de avaliação dos professores e alunos numa escola e como ela é praticada nas salas de aula.
Da forma como vem sendo exercida, a avaliação educacional escolar serve de mecanismo mediador
da reprodução e conservação da sociedade, no contexto das pedagogias domesticadoras; para tanto, a avaliação necessita da autoridade exacerbada, ou seja, do autoritarismo (LUCKESI, 2005, p.41).
Ao longo da história da educação, a palavra avaliação tem sido sempre associada ao julgamento do professor em relação ao aluno, no que diz respeito ao seu aproveitamento escolar, seu comportamento e da sua disciplina em contraponto com a diferenciação feita através das notas ou conceitos atingidos pelos educandos, portanto, tem
como principal objetivo o ato de classificar entre os alunos, os bem sucedidos e aqueles que pelas mais diversas razões, não conseguiram atingir a meta pré- estabelecida, sendo, dessa forma, punido por não ter acompanhado o seu grupo (LUCKESI, 2005, p.41).
Essa concepção está em nós arraigadas desde sempre, visto que no tempo que estávamos éramos
avaliados exatamente desta mesma forma, por essa razão não nos causa estranheza o fato de a nossa prática como educador, aplicarmos as mesmas metodologias das quais “fomos vítimas” na nossa
idade escolar. Apesar de no parecer muito normal esse tipo de avaliação, como já dito anteriormente,
já arraigado em nós pelo fato de vivermos num mundo extremamente competitivo e classificatório,
faz-se necessária à discussão da verdadeira razão de utilizarmos a avaliação na prática docente.
Precisamos nos perguntar o que de fato queremos quando avaliamos nossos alunos, será
que o nosso objetivo é de classificar para depois excluirmos os que não atingiram o resultado
esperado, ou queremos diagnosticar entre os alunos aqueles que precisam saber onde deve
melhorar e darmos os meios para que esses alunos atinjam o objetivo previamente proposto?
Nesse artigo traremos as preocupações surgidas ao longo de quatro anos, período no qual atuo
como professor, ao perceber a total falta de interesse dos alunos em relação às avaliações propostas,
como se a velha retórica de ter de estudar para ser alguém na vida já não importasse mais. Foi através
de leituras sobre o assunto e oportunidades de discutir e analisar nossas práticas pedagógicas no
curso de especialização, que comecei a refletir sobre meus equívocos quanto a esses assuntos.
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Foi desenvolvido um estudo com o objetivo de conhecer melhor o processo avaliativo e as concepções de avaliação de professores e alunos nos dias de hoje e fazer algumas considerações.
Entendemos que a prática da avaliação na perspectiva tradicionalista deixa a desejar no que
diz respeito ao processo formativo político do indivíduo, considerando apenas seus resultados
numéricos que os identificam e eliminam aqueles que não se enquadram no seu modelo secular.
Embora o tema avaliação tenha sido exaustivamente debatido e polemizado, este trabalho mostra-se relevante, pois tenta evidenciar não só a perspectiva dos educadores
em relação à avaliação, mas também a concepção dos alunos sobre o processo avaliativo em vigência nas escolas, com o intuito de adequá-lo melhor para os dias de hoje.
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- O exame é seletivo, coloca uma grande parte da população estudantil fora das UniversidaA expressão “avaliação da aprendizagem” des. É excludente.
foi adotada pelo educador norte-americano
Deste modo, o ato de examinar está voltado
Ralph Tyler na década de 30 com o objetivo
de conceituar uma prática de diagnóstico do para o passado, na medida em que deseja saandamento da aprendizagem dos educandos ber do educando somente o que ele já aprentornando sua vida escolar mais produtiva. Com deu; o que ele não aprendeu não traz nenhum
o passar dos tempos toda e qualquer atividade interesse.
de aferição do aproveitamento escolar passou
Um exemplo para esclarecer tais característia ser chamada de avaliação, provocando equícas é o de um aluno que faz uma prova e não
vocos entre as ações de avaliar e examinar.
consegue uma boa nota, tira uma nota dois.
De acordo com Luckesi, (2005) em seu ar- Em seguida, o professor oportuniza ao aluno
tigo “A base ética da avaliação da aprendiza- uma segunda chance para melhorar a sua pongem na escola”, publicado em sua web site, ele tuação. Dessa vez, o aluno se esforça e conseassevera que: “Avaliação tem a ver com ação gue uma nota dez.
e esta, por sua vez, tem a ver com a busca de
No final, a nota que o aluno obtém é seis, ou
algum tipo de resultado, que venha a ser o melhor possível. Nós todos agimos no sentido de seja, a média entre a nota dois e dez. Então,
encontrar o melhor caminho para uma qualida- fica a pergunta, se o aluno não sabia determide satisfatória de vida. Agimos para satisfazer nado conteúdo antes e agora, após um grande
nossas necessidades, desde os materiais até esforço, ele consegue reverter o quadro, atingindo o objetivo a que foi submetido, por que
as espirituais. ”
não conservar a maior nota ao invés da média
Neves (2007), p.137 corrobora com a mes- entre as duas notas. Isso acontece em razão
ma ideia afirmando que “[...] a avaliação está da característica classificatória.
presente em todas as fases do processo de
O aluno fica atrelado àquela nota para semensino e não restrita aos momentos finais de
aplicação de um determinado conteúdo ou de pre. Diversamente, o ato de avaliar tem como
um bimestre, semestre ou ano letivo. É parte função investigar a qualidade do desempenho
constitutiva dos processos de aprendizagem e dos estudantes, tendo em vista procederem a
uma intervenção para a melhoria dos resultanão um adendo”.
dos, caso seja necessária. Assim, a avaliação
Pelo menos três características são aponta- é diagnóstica.
das pelo pesquisador Luckesi (2005) que diComo investigação sobre o desempenho
ferenciam de modo definitivo o exame em relaescolar dos estudantes, ela gera um conhecição à avaliação, são elas:
mento sobre o seu estado de aprendizagem e,
- O exame é classificatório, possui um siste- assim, tanto é importante o que ele aprendeu
ma de nota de 0 a 10, onde o aluno fica classi- como o que ele ainda não aprendeu. O que já
aprendeu está bem; mas, o que não aprendeu
ficado para sempre.
(e necessita de aprender, porque é essencial)
- O exame é pontual, não interessa o que indica a necessidade da intervenção de reoaconteceu com o aluno antes, durante ou o rientação, até que aprenda.
que acontecerá depois do momento da prova,
só importa o desempenho do aluno naquele
momento.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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Alguma coisa que necessita de ser aprendida, como essencial, não pode permanecer não
aprendida. Tomar conhecimento somente do
que o educando aprendeu não permite investir no processo, porém somente no produto. A
avaliação é dinâmica, ela não classifica e sim,
diagnóstica o que está ocorrendo para que
haja a possibilidade de uma melhoria.

Os quatro professores participantes foram
identificados de P1a P4. A idade dos alunos
dos quais os dados foram coletados são entre 10 e 16 anos, participantes de um projeto
denominado “Novas Possibilidades”, fora dos
muros escolares em salas de aulas especiais
disponibilizadas pela empresa Recco Indústria
de Confecções, localizada na cidade de São
Paulo, onde os alunos participantes frequentam
em horário de contra turno as disciplinas de PorA avaliação é inclusiva, ela traz o aluno para tuguês, Inglês, Matemática e Informática, dentre
dentro, enquanto o exame exclui, a avaliação outras diversas atividades culturais, como visitas
oportuniza a inclusão, dando chance ao aluno a museus, centros culturais, viagens de lazer e
de melhorar o seu aprendizado.
eventos culturais diversos, todos patrocinados
pela empresa citada anteriormente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta pesquisa optou-se por desenvolver uma
pesquisa qualitativa de cunho etnográfico. Buscamos trabalhar com alunos e professores no
seu contexto educacional, dando ênfase às falas
dos sujeitos numa análise de discurso quanto
à avaliação da aprendizagem escolar, de forma
direta, analisando não apenas variáveis numéricas, mas também alguns aspectos subjetivos
sobre seus conhecimentos em relação ao significado real do termo avaliação e o impacto provocado em sua vida estudantil, exatamente no
período em que se realizavam as provas de final
de semestre nas escolas públicas.

Neste projeto, do qual faço parte, tenho aplicado avaliações de acordo com aconselhamento
de livros e palestras do professor Cipriano C.
Luckesi, de modo a reconhecer na prática os resultados obtidos em uma avaliação diagnóstica
conforme orientação do autor em destaque.

A avaliação diagnóstica pressupõe que os dados coletados por meio dos instrumentos sejam
lidos com rigor científico tendo por objetivo não
a aprovação ou reprovação dos alunos, mas
uma compreensão adequada do processo de
crescimento. Os resultados da avaliação deverão ser utilizados para diagnosticar a situação
do aluno, tendo em vista o cumprimento das
Para a realização da pesquisa utilizamos como funções de auto compreensão acima estabeleinstrumento de coleta de dados, um questioná- cidos (LUCKESI, 2005, p. 84)
rio composto de 07 (sete) pergunta sobre avaliação da aprendizagem (vide anexo 1) para cada
ANÁLISE DOS DADOS:
dois alunos das séries do ensino fundamental
e médio, do sexto ano do ensino fundamental
1. QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS
até o terceiro ano do ensino médio de diferentes
escolas, todas do sistema público de educação,
De acordo com as respostas dos alunos
os quais serão identificados como A1 para o pripesquisados, há um entendimento de que
meiro aluno do sexto ano, A2 para o segundo, e
assim sucessivamente, até o segundo aluno do devem dar atenção às explicações dos professores durante as aulas, reconhecendo que
terceiro ano do ensino médio, A12
serão avaliados acerca do que obtiverem de
Em seguida, foi elaborado um questionário aprendizagem. Entretanto, fica nas entrelinhas,
para os professores de diferentes níveis de for- a impressão de que não enxergam a avaliação
mação e diferentes escolas públicas estaduais como instrumento auxiliador, e sim como ins(vide anexo 2), que continha 11 (onze) pergun- trumento punitivo. E a confusão que os alunos
tas. As respostas dos questionários foram tabu- fazem entre o conceito de avaliação e exame,
ladas sem correção de erros ortográficos e de como podemos observar no depoimento deste
concordância.
aluno:
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A11- “Na avaliação podemos demonstrar os
A8- “Deveria ser mais difícil e os professores
nossos conhecimentos e o que aprendeu no deveriam nos ensinar, na maioria das vezes o
trimestre. Assim, garantindo uma boa nota”.
negócio é decorar, Em matemática pra mim eu
aprendi, mas as matérias de leitura muitas veQuando são perguntados a respeito de como zes (quase todas) é na base de decorar”.
deveria ser a avaliação, a maioria responde
que deveriam ser orais, demonstrando aqui, a
Quando questionados sobre o porquê são
dificuldade que eles têm em se fazerem enten- avaliados na escola, pela maioria das resposder pela escrita. Essa deficiência é possível de tas dos alunos, percebe-se que eles veem a
ser identificada nas respostas dos alunos nos avaliação como um instrumento para o profesexcertos abaixo. Alguns ressaltam também o sor ver se eles aprenderam se são bons alumedo e a angústia provocado pela prática de nos e assim passá-los de ano. Eles concordam
avaliação de forma pontual.
com essa maneira de serem avaliados. Veja
exemplo no excerto abaixo:
A1- “Eu queria que fosse oral ou até em redação seria um jeito fácil de só fazer uma avaA12- “O motivo de nós alunos sermos avaliação e com... (Incompreensível) ... as provas liados no colégio é com o intuito de ver se o
horas a gente falaria sobre a redação que es- aluno é aplicado ou não se tem muita dificulcreveu eu leria a aula né e isso”.
dade ao efetuar uma avaliação, a avaliação é
um procedimento que acontece todo decorrer
A10- “... porque é prova sempre escrita e tem do ano independente da série. A avaliação
gente que fica nervoso não consegue fazer, o também tem como procedimento incentivar o
professor poderia conversar sobre e ver o que aluno para estudar, alguns alunos se incentio aluno sabe”.
vam outros não estão nem aí para o estudo, o
aluno que é incentivado a estudar para fazer
A12- “A avaliação da aprendizagem do aluno uma avaliação sempre será uma pessoa com
deveria ser aplicada de uma forma dinâmica, mais conhecimento. E tem como dever fazer o
com objetivo de fazer o aluno ter o interesse aluno adquire o conhecimento através de uma
em estudar e fazer uma avaliação de forma avaliação”.
adequada sem o pensamento em colar da
outra pessoa, e fazer também uma avaliação
A11- “Na avaliação podemos demonstrar os
com mais facilidade sem nervosismo e seja de nossos conhecimentos e o que aprendeu no
uma forma mais calma. Uma avaliação de for- trimestre. Assim, garantindo uma boa nota”.
ma dinâmica atrai muito mais alunos rebeldes
e despertam o interesse deles em se sair bem
Alguns alunos acreditam que a avaliação deie fazer seus pais terem orgulho e observarem xa de ter importância a partir do momento em
que seu filho tem muito conhecimento o que que ele é avaliado somente naquele momenfalta mesmo é força de vontade”.
to em que é testado, demonstrando saber que
quando o conteúdo é apenas decorado não
Ressaltam, também, que as avaliações se gera aprendizagem.
restringem a decorar os assuntos dados e reproduzi-los nas provas, deixando claro que não
A10- “Bom para mim não há muita importânestão felizes com este tipo de procedimento. cia, porque tem muita gente que só se preocuNo entendimento deles, a avaliação serve ape- pa em decorar as coisas. Eu faço para prova
nas como instrumento para medir a quantidade mais o bom mesmo é aprender, compreender
e não a qualidade da sua aprendizagem.
o conteúdo”.
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A3- “de cada um mês ter avaliação porque
A concepção de avaliação para os alunos
para mim eu acho eu acho difícil”.
de acordo com as respostas do questionário
parece estar nos moldes mais tradicionais.
A7- “Todos os meses poderia ter uma avalia- Eles consideram a avaliação como momento
ção, porque a cada mês os professores pas- para o professor medir o que ele aprendeu e
sariam novos conteúdos e os alunos aprende- o que ele aprendeu não traz nenhum interesriam mais”.
se para ele, não é importante. Avaliação é um
processo para passar de ano ou não, apenas
A9- “Deveria ser em todos os finais de con- a nota importa.
teúdo por que a mente da gente estaria mais
fresca”.
2. QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR
A11- “Duas provas por trimestre, porque seDas respostas auferidas dos professores,
ria pouco conteúdo para estudar e melhor para percebe-se certa coerência entre os participano desempenho do aluno”.
tes. Parecem estar em sintonia com as teorias
mais modernas no que diz respeito à avaliação
Diante das respostas proferidas pelos alunos, de ensino-aprendizagem. Quando questionapercebemos que a insatisfação deles, muitas dos sobre o que é avaliação, vejamos nos exvezes, está na forma como são elaboradas as certos abaixo as considerações feitas:
provas pelos professores, que diante do grande número de alunos por sala de aula, preP1. “Acredito que avaliar é ter uma “opinião”
cisam maximizar o seu tempo e desenvolver do quanto o seu aluno aprendeu após um dequestões mais fáceis de serem corrigidas.
terminado período de aulas”.
Para minimizar esses problemas, seria necessário não só uma dedicação maior dos
professores no momento de elaborar questões
avaliativas, mas também, que as aulas fossem
bem preparadas, que os conteúdos apresentados prendessem mais a atenção do aluno, de
forma que eles tivessem maiores possibilidades de demonstrar o conhecimento adquirido
no momento da avaliação, no entanto, devido
às poucas horas dispensadas aos professores para elaboração de suas diversas funções
dentro do processo de ensino e aprendizagem,
todo esse trabalho fica prejudicado.

P2. “É um processo contínuo utilizado para
verificar a assimilação dos conteúdos, bem
como observar se a metodologia utilizada está
adequada aos objetivos esperados”.

Todos os alunos pesquisados são oriundos
de escolas públicas, portanto seguem relativamente os mesmos calendários escolares, por
isso, quando são questionados sobre a quantidade de avaliações, suas opiniões não divergem muito, sendo sugerido o maior número de
avaliações possíveis, pois acreditam que com
uma quantidade menor de conteúdo, ficaria
mais fácil de conseguir uma nota satisfatória.

P4. “A avaliação é parte integrante do ensino-aprendizagem, que tem como objetivo principal, acompanhar o desenvolvimento do aluno,
que vai permitir ao professor intervir diante das
dificuldades do mesmo, não com objetivo de
punir, mas procurando agir de forma a promover o avanço do aluno durante o processo de
ensino-aprendizagem”.

P3. “Avaliar no contexto da aprendizagem significa observar o conhecimento do aluno através de instrumentos avaliativos, como provas,
testes, redação, resolução de exercícios, entre
outros, tendo como objetivo o diagnóstico das
suas falhas ou deficiências, juntando, dessa
forma, subsídios para a criação de novos recursos para melhorias deste conhecimento”.
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Até aqui, fica patente que os professores estão conscientes da importância da avaliação e
do que ela representa no contexto educacional,
entretanto, mais uma vez, reafirmo que as condições oferecidas para o professor no contexto
escolar falha em não oferecer a disponibilidade de tempo necessária para o melhor cumprimento de suas obrigações e no desempenho
de suas funções em relação ao aluno.

P3. “... para identificarmos nossas deficiências a avaliação continuada é de suma importância...”.
P4. “... a avaliação é o que permite dar encaminhamento metodológico e pedagógico ao
processo ensino-aprendizagem, bem como refletir...”.
Analisando as respostas dos professores
podemos dizer que eles consideram avaliação
como um momento para diagnosticar o desempenho do aluno e direcionar a prática pedagógica do professor. Percebe-se um conflito de
concepções de avaliação entre professores e
alunos.

Talvez, para um processo avaliativo mais justo e mais coerente com as necessidades dos
nossos alunos, seria necessário rever as condições de trabalho oferecidas ao professor em
relação ao número de alunos por sala de aula
e número de horas atividades mais condizentes com as práticas necessárias para um meQuando perguntado ao aluno A12 como
lhor desempenho do professor de acordo com deveria ser a avaliação, ressaltando aqui tratara realidade estudantil nos dias de hoje.
-se de um aluno do 3º ano do ensino médio,
ele consegue sintetizar em suas palavras os
Todos concordam que a avaliação deve ser anseios dos outros alunos com a seguinte condiagnóstica?
sideração:

P1. “... descobrir se o aprendizado do aluno
“A avaliação da aprendizagem do aluno defoi satisfatório com as suas expectativas...”.
veria ser aplicada de uma forma dinâmica, com
objetivo de fazer o aluno ter o interesse em
P2. “... avaliar o crescimento individual do estudar e fazer uma avaliação de forma adeeducando”.
quada sem o pensamento em colar da outra
pessoa, e fazer também uma avaliação com
P3. “... tem como principal objetivo diagnosti- mais facilidade sem nervosismo e seja de uma
car a aprendizagem que está ocorrendo...”.
forma mais calma.....”
P4. “... permite ao professor refletir sobre o
Há um consenso quanto à importância do
processo de ensino-aprendizagem, …”.
processo avaliativo, de que é a maneira ideal
para identificar os problemas de aprendizagem
Os professores pesquisados demonstram e buscar soluções alternativas. No que diz resconcordância unânime em relação a como peito aos instrumentos utilizados, vejam suas
deve ser encarada a avaliação, mas na prática, falas nos excertos abaixo:
será que a sua realidade permite esse acompanhamento?
P1. “... final do mês se ele não atingir as exQuanto à importância da avaliação, vejam as pectativas da proposta do material eu marco
respostas:
aulas de apoio, quantas vezes forem necessárias, até que ele esteja apto...”.
P1. “... avaliar, nem sempre para atribuir um
valor, mas para saber onde estão as dificuldaP2. “... avaliações dissertativas, avaliações
des do meu aluno e trabalhar em cima delas”. objetivas, seminários, debates, sempre visanP2. “..., ela permite o reflexo quanto à ação do oportunizar o melhor aproveitamento das
pedagógica empregada e permite que possa- potencialidades do educando”.
mos buscar novas estratégias...”.
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P3. “... através de diversificados recursos
como: desenvolvimento de textos, resolução
de exercícios, jogos, apresentação de trabalhos desenvolvidos em grupos ou individualmente e testes”.

O P1 vem ao encontro das minhas considerações, quando perguntado sobre a periodicidade das avaliações, a qual deveria ser feita
sempre que houvesse a necessidade de assimilação de um novo conteúdo, alcançando
um grau maior de sinceridade, observando o
P4. “... Todas as vezes que apresento um seguinte:
conteúdo novo, após trabalhar um determinado tempo, aplico uma atividade avaliativa, sem
P1. “... se a realidade do professor lhe permique o aluno perceba que está sendo avalia- te isso, vá em frente. Neste caso, faça-a todos
do...”.
os dias, assim você conhecerá melhor cada
Percebemos então que os professores pesquisados afirmam lançar mão de todos os
meios possíveis para avaliar de forma justa e
diversa, a fim de atingir todos os aspectos inerentes aos diferentes indivíduos que compõem
uma classe de individuais e o desenvolvimento
de estratégias que possibilitem a recuperação
das deficiências levantadas.

um de seus alunos”.

Considerando todos os dados analisados
acima percebemos que entre a avaliação proposta é exercida pelos professores, existe uma
discordância refletidas nas respostas dos alunos. Teoricamente o processo avaliativo atende perfeitamente os anseios dos alunos, em
contrapartida, percebe-se, que existe uma disAs considerações acima parecem mesmo tância entre o que se vê na teoria exposta pelo
ideais, mas na realidade, diante dos problemas professor em relação à prática percebida pelos
já expostos anteriormente, seria possível que o alunos.
professor realmente lançasse mão da aplicaEnquanto o professor descreve uma relação
ção desses procedimentos dentro da realidade
escolar?
de amor e cumplicidade em suas práticas pedagógicas, os alunos expressam o medo de
Em relação à periodicidade das avaliações, serem avaliados, tentando minimizar ao máxitodas as respostas implicam na observância mo esse processo, sugerindo um espaçamenda necessidade dos alunos, ou seja, deverá to cada vez menor entre uma avaliação e outra,
ser feita sempre que houver a necessidade de deixando explicito a sua ansiedade e receios
assimilação de um novo conteúdo, como pode- a cada vez que é submetido a uma avaliação.
mos observar pelos excertos abaixo:
Na prática pelo que pudemos observar nas
P1. “... se a realidade do professor lhe permi- declarações dos alunos, contrariamente ao
te isso, vá em frente. Neste caso, faça-a todos que foram constatados nas respostas dadas
os dias, assim você conhecerá melhor cada
pelos professores, estes se valem da avaliação
um de seus alunos”.
para medir o conhecimento aprendido e quase nunca como instrumento de reflexão para a
P2. “... a avaliação deve ser contínua. ”
sua prática.
P3. “... Sempre que for necessária e deforma
não traumática...”.
P4. “... deve ser realizada sempre que se
apresentar um conteúdo novo, pois deve ser
contínua e diagnóstica, e quando o objetivo
não for alcançado deve-se rever usando novos
recursos e estratégias...”.

Pode haver intenção dos professores em
mudar o processo avaliativo e até acreditam
que atuam da maneira que estão dizendo, mas
percebemos que há divergência entre teoria e
prática. A maneira como o aluno está considerando a avaliação é o reflexo do que eles
vivenciam em sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho a concepção de avaliação dos alunos está relacionada à ideia de mensuração
de conhecimento e de mudanças no comportamento. A avaliação tem como alvo a sua classificação. Eles não percebem que a avaliação deve contemplar aspectos qualitativos que são
difíceis de serem mensurados, pois, envolvem objetivos subjetivos, postura, política, crenças e
valores.
O aluno precisa aprender e não a ser submisso e obediente àqueles que são responsáveis por
seu processo educativo. A avaliação para eles serve como um meio de controle, feito através
de atribuição de pontos ou notas, para que eles realizem as tarefas e tenham comportamentos
esperados, no qual o professor e a instituição desejam. Não se importam com o conhecimento
que adquiriram, e sim, com o tipo de nota que obtiveram. A nota, portanto, passa a apresentar
um objetivo para as avaliações do seu rendimento. O ponto chave da educação deve ser o aluno
aprender a aprender, saber pensar, ser crítico e analítico.
Avaliar é acompanhar o desempenho do aluno no processo de aprendizagem, mas na prática,
com as condições de trabalho que são oferecidas aos professores, demonstram que ainda entendem avaliar como classificar, mesmo tendo consciência e conhecimento das mais avançadas
teorias do processo avaliativo. A realidade do processo avaliativo é completamente oposta à
filosofia da educação problematizadora necessária em nossas escolas.
Avaliar é um ato extremamente complexo, cuja responsabilidade não é competência única do
professor, mas sim de todos os elementos integrantes do processo educacional (alunos, pais e
administradores). Essa centralização no professor apenas consolida o modelo econômico mundial e suas relações de poder, plenamente exercida em nossas escolas.
Nesse contexto, a escola, a didática, o currículo escolar e, sobretudo a avaliação são reflexos
dessa estrutura complexa de relação de poder. A realidade então passa a ser o exercício da
coação, da escola como obrigação, do professor como autoridade máxima e incontestável, onde
estar na sala de aula é desprazer.
O fracasso escolar é visto então, como uma questão individual, próprio de cada aluno e seus
problemas. No entanto, não podemos responsabilizar somente a ele, nem tão pouco ao professor, que muitas vezes não é preparado para esta outra função – a de avaliador. Precisamos,
sobretudo, rever os paradigmas da avaliação do desempenho escolar, bem como da educação
como um todo, para que a aprendizagem do aluno possa ir para além da sala de aula.
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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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POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO
EXTERNA E QUALIDADE EM EAD EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

la, mais uma vez, foi mais intenso nas Regiões
Norte (21,9%) e Centro-Oeste (20,3%) (SINOPSE ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR –
2000 - CENSO PROVÃO 2000, p. 5).

A 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:

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:

[...] oferecer mais um instrumento a ser utilizado por dirigentes, professores, coordenadores, estudantes e todos aqueles envolvidos no
processo de melhoria da qualidade dos cursos
[...] análise da prova fornece às instituições de
ensino superior dados que [...] contribuem para
um diagnóstico do curso e para o consequente
planejamento de ações voltadas à superação
de possíveis lacunas e à potencialização das
qualidades do curso, em busca da excelência
acadêmica (MEC/ 2018).
A iniciativa de construção de indicadores e de
referenciais para a qualidade do ensino 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 matrícu-

[...] avaliar o desempenho dos estudantes
com relação aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares dos cursos
de graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o
nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, integrando
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior A premissa fundamental relacionada
ao ENADE é a consolidação de indicadores,
que visam à melhoria contínua da qualidade da
educação superior no país, por meio de políticas públicas fundamentadas em dados específicos (SINAES).
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
1
2
3
4
5
Totais

No. De Instituições
167
982
1683
1053
264
4149

Média Comum
167
1964
5049
4212
1320
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
1
2
3
4
5
Totais

No. de Instituições
3
25
16
5
2
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).
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.

“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).
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.
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 aprofundamento do conhecimento:
Knowledge communities are scientists or leading thinkers gathered or clustered around a
theory ant represent the state of the discipline.
A particular knowledge community represents
the theory of the discipline, how it is defined
and articulated in practice, and how it is substantiated (HARASIM, 2012, p. 18).

A introdução de inovações e diversas tecnologias tem tornado o esforço de trabalho do
ser humano menos penoso do ponto de vista
braçal, porém em corrente inversa tem exigido maiores esforços do sentido da produção
de saber relevante para atuar na reinvenção de
tecnologias que lhes garantam produtividade
e, também, emprego (MOORE E KEARSLEY,
Para Fava (2014), encontramos um ponto
2008).
de concordância relacionado com os conceitos analisados por Harasim (2012), encontraO saber antes centralizado e atribuído a um mos que para o mesmo o processo de ensino
único agente que o disseminava entre muitos, aprendizagem deverá se estruturar nos próxihoje é descentralizado e com grandes tendên- mos anos em redes, criando novos paradigcias de se distribuir em uma cadeia horizontal, mas, em descrição de realidade que já nos cercomo em muitos casos já se tem observado o ca a respeito ele diz: “[...] a aprendizagem não
movimento de redes para produção de conhe- acontece apenas no ambiente escolar, mas em
cimento. Verificamos, portanto, que a questão redes, em qualquer lugar, em todo o lugar, em
do “status”, impresso por uma hierarquia rígida qualquer espaço, em qualquer tempo, em todo
e burocrática vem sendo rompida em favor de tempo” (Fava, 2014, 89).
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Organizar os conteúdos que cercaram os novos conceitos de modelo de aprendizagem perpassam as mídias pelas quais os conteúdos serão abordados, formados por texto, som e imagem, para além de constante melhoria por parte dos alunos no aprimoramento de habilidades
de pensamento e a autoaprendizagem, conforme FAVA (2014) conduz as discussões citando
Emmanuel Castells (2001) apud FAVA (2014, p. 164):
[...] 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 educar a juventude em valores e ajudá-la a construir personalidades
flexíveis e eticamente ancoradas (FAVA, 2014, p. 164).
Neste excerto, estão evidentes as novas relações de formação em um contexto multicultural
sobre o qual se coloca o ambiente escolar e as implicações, demandas e produtos gerados por
ele. Nesta esteira, encontra-se a 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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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O trabalho a ser elaborado, possui um único objetivo, o de analisar as concepções e
as práticas pedagógicas com o lúdico, além de analisar, observar e formar minha opinião em
relação ao recurso pedagógico entre professores que atuam na Educação Infantil, e como são
inseridos no cotidiano escolar com seus alunos. No percurso a ser seguido com a pesquisa
bibliográfica, será analisado, com um olhar diferenciado em relação a importância da Ludicidade na formação do professor que é essencial para que a criança possa aprender brincando, e
também, tendo em vista a contribuir para os cursos de formação dos docentes, onde precisam
estar devidamente qualificados e preparados, elaborando e contemplando bem a didática e
dominando as suas informações e seu conhecimento. Portanto, o estudo a ser feito possui o
objeto de estudo o lúdico na prática pedagógica do professor de Educação Infantil e o processo de ensino aprendizagem, com suas concepções e práticas. Elaborando um texto qualitativo, com alguns pensadores importantes na área do aprender brincando e o lúdico como uma
forma de inserir em suas atividades e na alfabetização dos alunos, essa maneira prazerosa de
ensinar as crianças brincando.

Palavras-chave: Lúdico; Ensino Aprendizagem; Educação Infantil; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

O

tema proposto neste trabalho vem proporcionar através dos jogos e brincadeiras que é
possível contribuir para um processo de aprendizagem facilitador no desenvolvimento
da criança. O objetivo do trabalho, foi além de estudar e pesquisar possuir algo concreto em relação as atividades lúdicas como eixo norteador da educação infantil, pois é transformador o desempenho no campo educacional como prática pedagógica nas Unidades Escolares.
E o único objetivo do trabalho foi o de analisar as concepções e as práticas pedagógicas sobre
o lúdico como recurso entre professores que atuam na Educação Infantil, pois ensinar brincando
é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de absorver as ideias das crianças de forma
intensa e total, criando um clima de entusiasmo, quando se ensina uma criança estamos ligados
ao aspecto de envolvimento emocional que o torna uma atividade com forte teor motivacional,
capaz de gerar um estado de vibração e euforia.
Desta forma, a importância da Ludicidade na formação do professor, o docente precisa estar
preparado para mediar situações frequentes de dúvidas e inseguranças na hora da alfabetização, tendo em vista a contribuição dos cursos de formação para os professores onde eles precisam estar qualificados e preparados, elaborando e contemplando bem a didática. A justificativa
do artigo, será que o estudo a ser feito possui o objeto de estudo o lúdico na prática pedagógica
do professor de Educação Infantil e suas concepções e práticas. O objetivo do artigo será o de
elaborar um texto qualitativo, com alguns pensadores importantes na área do brincar, do ensinar,
do aprender brincando, como a práxis educativa escolar podendo ser uma alternativa através
do qual o professor possa conhecer a realidade do seu grupo de crianças, seus interesses e
necessidades, comportamento, conflitos e dificuldades, e que, paralelamente constitua um meio
de estimular o desenvolvimento cognitivo, social, linguístico e cultural e propiciar aprendizagens
específicas.
A metodologia aplicada em relação ao lúdico, com o artigo está focado na formação de professores onde se apresenta uma reflexão sobre os encontros e desencontros dessa formação e
o lúdico na formação do educador discutindo-o como um elo entre formação pessoal e a ação
pedagógica na sala de aula, além de aplicar atividades individuais e coletivas, dentro e fora da
sala de aula, promovendo sempre bem-estar e uma sensação de prazer aos alunos, com ferramentas onde possa ser de utilidade de todos, com confecções de instrumentos com materiais
recicláveis, com brinquedos doados ou particulares, com circuitos na quadra de esportes, resgatando brincadeiras de rua.
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O CONCEITO DO LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo os conceitos de Wallon, quando falamos de atividades lúdicas, estamos mostrando que a criança pode estar em uma atividade
de entretenimento, ou seja, uma atividade que
diverte as pessoas envolvidas, o conceito do
lúdico está relacionado ao ludismo, uma atividade relacionada com jogos, brincadeiras,
com o simples ato de estar brincando.
Para o autor, ao mencionar a criança aprende
brincando, está relacionado ao conceito do lúdico que são essenciais na aprendizagem das
crianças, pois esta tarefa se faz muito importante, principalmente para as crianças terem a
noção do aprender que pode ser divertido, iniciativas lúdicas potencializam a criatividade e
contribuem para o desenvolvimento intelectual
dos alunos (WALLON, 1979).
Algumas atividades lúdicas objetivam a
aprendizagem por meio de ações, brincadeiras
e brinquedos prazerosos que são realizadas de
forma livre, espontânea, sem regras, ou competições entre as crianças. Portanto, atividades
lúdicas são importantes para a memorização
de fatos ou dados, que estabelece de forma
significativa, assim como as interações entre
as crianças que promovem melhor convívio
social e desenvolvimento psíquico-emocional
(WALLON, 1979).
Desta forma, para muitos psicólogos, pedagogos e psicopedagogos, o trabalho realizado com o lúdico em sala de aula permite desenvolver em cada aluno aspectos relevantes
que são importantes para a sua vida pessoal
e intelectual como, por exemplo, permitir com
que haja o desenvolvimento da sociabilidade,
inteligências múltiplas e criatividade. Através
de atividades lúdicas, o relacionamento entre
alunos pode ser melhorado ou fortalecido, assim como criar várias oportunidades para que
eles aprendam a jogar de forma mais ativa. As
crianças têm a oportunidade de aprender a
aceitar as regras e as respeitá-las por meio do
reforço dos conteúdos aprendidos, o que pode
ocasionar na aquisição de novas habilidades
(WALLON, 1979).

Ao contrário do que se possa imaginar, uma
atividade lúdica não gera competições e nem
possíveis traumas, pois os alunos aprendem a
lidar com as frustrações de modo sensato e
adquirem maior concentração e autoconfiança.O Lúdico apresenta valores específicos para
todas as fases da vida humana, pois na educação infantil e na adolescência a finalidade do
lúdico é essencialmente pedagógica, ou seja,
a criança ou o jovem enfrenta uma resistência
à escola e ao ensino, pois as disciplinas não
são lúdicas, são cansativas, exaustivas muitas
vezes, dificultando a atenção e o prazer por
aprender.De acordo com Wallon (1979):
a criança aprende muito ao brincar, que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou
gastar energia é na realidade uma importante
ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social, psicológico (WALLON.
1979, p. 45).
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, pois é através
da atividade lúdica e do jogo, que a criança
forma conceitos, seleciona ideias, estabelece
relações lógicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o crescimento físico
e desenvolvimento e, o que é mais importante,
vai se socializando (WALLON, 1979).
A convivência de forma lúdica e prazerosa
com a aprendizagem proporcionará a criança
estabelecer relações cognitivas às experiências
vivenciadas, bem como relacioná-la as demais
produções culturais e simbólicas conforme procedimentos metodológicos compatíveis a essa
prática. O relacionamento entre professor e alunos pode ser melhorado ou fortalecido, através
de atividades lúdicas, onde aprendem a jogar
de forma mais ativa, com isso as crianças possuem a oportunidade de aprender e aceitar as
regras além de cumpri-las e respeitá-las por
meio do reforço dos conteúdos aprendidos,
o que pode ocasionar na aquisição de novas
habilidades. Portanto, de acordo com Papalia
(1981):
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As atividades lúdicas preparam a criança
para o desempenho de papéis sociais, para
a compreensão do funcionamento do mundo,
para demonstrar e vivenciar emoções. Quanto
mais a criança brinca, mais ela se desenvolve
sob os mais variados aspectos, desde os afetivo-emocionais, motor, cognitivo, até o corporal
(PAPALIA: 1981, p.32).
Já no pensamento de outro autor, Teixeira
(1995 apud Nunes), várias razões que levam
os professores a investigar às atividades lúdicas e a utilizá-las como um recurso no processo
de ensino aprendizagem, ou seja, as atividades
lúdicas, correspondem a um acesso natural da
criança, onde satisfazem uma necessidade interior (TEIXEIRA, 1995).
Em virtude desta atmosfera de prazer dentro
da qual se desenrola, a ludicidade é portadora
de um interesse próprio, direcionando energias
no sentido de um esforço total para a conquista de seu objetivo. As atividades lúdicas são
excitantes, mas também requerem um esforço
voluntário, pois, situações lúdicas mobilizam
esquemas mentais, porém a ludicidade aciona
e ativa as funções psico neurológicas estimulando o pensamento. Segundo Maluf (2003):
Educar não é só ensinar a ler, a resolver um
problema, a dar forma a um pensamento. É,
principalmente, atender às necessidades do
desenvolvimento da criança, a fim de prover
a plena realização de sua personalidade (MALUF, 2003. p. 46).
Em geral, o elemento que separa um jogo
pedagógico de outro de caráter apenas lúdico
é este, desenvolve-se o jogo pedagógico com
a intenção de provocar aprendizagem significativa, estimular a construção de novo conhecimento e principalmente despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória, ou seja,
o desenvolvimento de uma aptidão ou capacidade cognitiva e apreciativa específica que
possibilita a compreensão e a intervenção do
indivíduo nos fenômenos sociais e culturais e
que o ajude a construir conexões.

O LÚDICO COMO FORMA DE
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS
Desde sempre os jogos e as competições
despertaram interesse no ser humano, sendo vistos, durante a história do homem, como
meio de divertimento e prazer e, algumas vezes mesmo como meio de sobrevivência. Segundo Platão (427-348), a educação, como
é conhecida atualmente, somente deveria ser
iniciada a partir dos sete anos, sendo os primeiros anos da criança dedicados à prática
de jogos educativos realizados sob vigilância
e em meio propício, Platão reconhecia a importância do esporte no desenvolvimento moral,
na criação dos valores a servirem de princípios
futuramente para a criança, estando assim em
pé de igualdade com o desenvolvimento da
cultura intelectual, uma vez que ambos seriam
responsáveis pela formação do caráter e da
personalidade do ser humano.
Na prática, Platão utilizou atividades lúdicas
no ensino da matemática, aplicando atividades
de cálculos ligadas a problemas concretos, extraídos da vida e dos negócios cotidianos, a fim
de que, para seus discípulos, esses problemas
atingissem um nível superior de abstração. Foi
a partir do século XVI que os humanistas começaram a perceber o valor educativo dos jogos,
sendo os jesuítas os primeiros a recolocá-los
em prática. De acordo com Kishimoto (2003)
ao afirmar que:
Fatores como a definição do lugar que a criança ocupa num determinado contexto social, a
identificação da forma de educação a que está
submetida e o tipo de relações sociais que ela
mantém com personagens do seu meio permitem a compreensão da imagem de criança
e do comportamento do brincar. Ao analisar o
cotidiano infantil, é preciso constatar as marcas
da heterogeneidade e a presença de valores
hierárquicos que dão sentido às imagens culturais da época. Tais imagens construídas por
personagens que fazem parte desse contexto
não decorrem de concepções psicológicas e
científicas, mas muito mais de informações, valores e preconceitos oriundos da vida (KISHIMOTO, 2003. p.28).
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A partir desse momento histórico, outras teorias, defensoras de novos métodos educacionais, passaram a incluir o lúdico como fator importante na educação da criança. Todo o jogo
que envolvia os dons começavam com as pessoas formando círculos, movendo-se e cantando, pois, para o estudioso, assim conseguiam
atingir a perfeita unidade:

primeira refere-se ao divertimento e a brincadeira, enquanto que a segunda trata dos resultados educativos a serem alcançados propriamente ditos (MACHADO, 1995, p.40).

No entanto, para Machado (1995), qualquer
que seja o lúdico, existe outra dimensão, chamada pelo autor de alegórica, associada às
significações metafóricas, que se sobrepõe às
Embora não tenha sido o primeiro a analisar demais e que vem sendo pouco explorada peo valor educativo do Jogo, Froebel foi o primei- los educadores.
ro a colocá-lo como parte essencial do trabalho pedagógico, ao criar “O jardim de infância
Os elementos envolvidos nessa dimensão da
com uso dos jogos e brinquedos (KISHIMOTO. análise transcendem o lúdico em si, preparan2002, p.61).
do o terreno para uma desejável transferência
de certos hábitos e atitudes cultivados ao lonPara Piaget (1974), o lúdico tem dupla fun- go da utilização dos jogos, para o conjunto das
ção: consolidar os esquemas formados e dar atividades educativas, levadas a efeito na escoprazer ou equilíbrio emocional à criança. Dessa la ou fora dela.
maneira, o ato de brincar representa um modo
de aprender a respeitar os objetos e eventos
A FORMAÇÃO DO EDUCADOR COM A
novos e complexos, de consolidar e ampliar
QUESTÃO LÚDICA
conceitos e habilidades e integrar o pensamento com as ações, dependendo a forma como
De acordo com as concepções de Freias crianças brincam em dada ocasião do esre (2001), o professor se encaminha ao eixo
tágio de desenvolvimento cognitivo em que se
onde o aluno aprende por si e potencializa seu
encontram. Segundo Makarenko (2001):
processo de aprendizagem, essa perspectiva
O jogo é tão importante na vida da criança teórica é de grande importância na medida em
como é o trabalho para o adulto, daí o fato que possibilita novos olhares e rendimentos
da educação do futuro cidadão se desenvolver de atuação em sala de aula, na aprendizagem
antes de tudo no jogo, não se pode fazer uma do aluno e na forma lúdica de como ensinar o
obra educativa sem se propor um fim, um fim aluno, pois a alfabetização é uma etapa muito
claro, bem definido, um conhecimento do tipo importante, é com este começo que descobride homem que se deseja formar. E neste sen- mos o mundo das letras da leitura, dos jogos,
tido que o modelo pedagógico mantém uma brinquedos e brincadeiras.
relação direta com o presente vivido. A coletividade infantil recusa absolutamente viver uma
Para o autor, o professor inserido em um
vida preparatória. Ela quer um fenômeno da processo bem elaborado e idealizado, com obvida real hoje para a criança é uma alegria real
jetivos e metodologias adequadas com certeza
presente e não o prometido para mais tarde, retraz para o aluno resultados futuros que deficompensa em curto prazo sem contrariedade
nem a vida e o prazer pelas letras em muitas
próximo (MAKARENKO, 2001, p.152).
crianças, com isso os professores são consiEm relação ao papel do lúdico nas atividades derados atores importantes de incentivo e mediação na vida de seus alunos, pois possuem a
didáticas, Machado (1995) argumenta que:
responsabilidade de se qualificaram, refletirem
Quando se considera o papel do lúdico nas e aplicar metodologias eficientes, respeitando
atividades didáticas, as dimensões lúdicas (em o contexto e os conhecimentos prévios dos
sentido restrito) e utilitárias (o lúdico servem alunos.
para introduzir certos temas) se destacam. A
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Na alfabetização da criança o professor tem
um papel fundamental, pois precisa mediar
este conhecimento e obtendo um trabalho difícil com a construção da escrita, levando em
conta referências, teoria e meios de despertar
o aprendizado por prazer e não por obrigação,
pois é preciso refletir sobre suas ações, de
modo a relacionar e construir o conhecimento
para si mesmo (FREIRE, 2001).

Segundo Piaget (1992), cada uma segue as
suas próprias, sem parecer sentir necessidade
de regular as diferentes condutas a partir de
uma referência única. No momento da alfabetização a criança vai assimilar quando for para
ela algo relevante ou importante, a alfabetização das crianças com a forma lúdica só é assimilada quando está relacionada ao emocional
da pessoa que vai aprender, ou seja, é preciso um envolvimento da criança com aquilo
O professor não é um transmissor de co- que lhe é ensinado, pois para que aconteça
nhecimentos e sim um ser que pode mediar a aprendizagem é necessário que ocorra mais
a qualquer momento a aprendizagem de seus do que transmissão de conhecimento.
alunos, fazendo da escola um ambiente propício para a relação professor-aluno ser mais
Portanto, o conhecimento é criado através de
criativa. De acordo com Freire (2001), ensinar um processo contínuo, onde em um primeiro
não é transferir conhecimentos, mas criar as momento, as experiências existentes servirão
possibilidades para a sua própria produção ou de base para os processos de observação e
a sua construção.
reflexão. A maioria das crianças são, curiosas
e imaginativas, estão sempre experimentanNesse sentido, professor no entanto, é es- do o mundo e precisa explorar todas as suas
sencial no processo inicial da construção da possibilidades, a criança que brinca vive uma
escrita do aluno, o mesmo precisa estar enga- infância feliz, além de tornar-se um adulto muijado, preparado para a mediação, onde preci- to mais equilibrado física e emocionalmente,
sa interferir caso necessário, pois no momento conseguirá superar com mais facilidade, proda alfabetização o professor tenha o conheci- blemas que possam surgir no seu dia-a-dia
mento para buscar respostas que muitas vezes (PIAGET, 1992).
não estão ao alcance de uma criança, é neste
momento que o professor contribui através de
Já de acordo com Vygotsky (1991):
metodologias e práticas pedagógicas adequadas às necessidades de cada aluno, levando
É na atividade de jogo que a criança desensempre em consideração que nem todos os volve o seu conhecimento do mundo adulto e
indivíduos estão no mesmo nível de compreen- é também nela que surgem os primeiros sinais
são (FREIRE, 2001).
de uma capacidade especificamente humana,
a capacidade de imaginar [...]. Brincando a
Certamente, que o professor acaba levando criança cria situações fictícias, transformando
ao aluno a sua transformação, onde levará o com algumas ações o significado de alguns
aluno ao ato linguístico, aprender a ler e fa- objetos (VYGOTSKY. 1991, p.122).
zer parte da leitura e da escrita, com certeza
vai transformar o aluno. A vontade de aprender
Segundo essa concepção, o professor é funestá em todos os alunos, mas alguns possuem damental na realização desse processo, pois a
uma dificuldade de assimilar o conhecimento criança chega à escola e não sabe o que é ler
oferecido, pois como mencionado ao longo do e escrever, no entanto já tem um conhecimento
texto, fatores sociais ou biológicos acabam por de mundo, que não pode ser descartado, ele
interferir neste processo.
precisa fazer com que a criança sinta prazer
nas atividades de alfabetização de uma forma
lúdica (VYGOTSKY, 1991).
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Seguindo este pensamento, é importante
que o professor desenvolva e estimule no aluno
a vontade e o domínio da leitura e escrita para
que nesse momento ele alcance à aprendizagem, pois quando se fala em educação deve-se
pensar em despertar o processo de conhecimentos, fazendo com que eles compreendam o
importante papel que este apresenta em nossa
sociedade. Entretanto, o professor, precisa apenas dominar seus saberes e ter facilidade de
comunicação, é preciso de conhecimentos total,
na área que leciona e de habilidades pedagógicas para proporcionar um aprendizado eficiente.

UMA FORMA LÚDICA COM A ERA
DIGITAL PARA AS CRIANÇAS
A noção de infância não é uma categoria natural, mais profundamente histórica e cultural,
cabendo, assim, ressaltar que, entre o pensamento filosófico e a infância, as ligações são
estreitas e tão antigas como a própria filosofia
(KRAMER, 1998).
A infância, tomada na perspectiva de outras
temporalidades, não se esgota na experiência
vivida, mas é ressignificada na vida adulta por
meio de rememoração, ou seja, falar da infância é se reportar às lembranças do passado
não como este de fato ocorreu, mas a um passado que é, então, recontado a partir do crivo
do presente e que se projeta prospectivamente
(KRAMER, 1998):

A metodologia de ensino se dá como uma
base sólida de acordo com a realidade que se
possui diante de um objeto de estudo, embora
que todo o desconhecido é novo e pode se associar o que já foi aprendido, podendo ser modificado e aumentado. Por este motivo, a preocupação com a formação com a qualificação dos
docentes, antes se pensava que, para ensinar,
bastava saber se comunicar de forma clara e
[...] a tipografia criou um novo mundo simbópossuir conhecimentos na área de atuação pretendida, e o que sustentava essa posição era lico que exigiu, por sua vez, uma nova concepque os alunos, por ser o que eram não precisam ção de idade adulta. A nova idade adulta, por
definição, exclui as crianças. E como as criando auxílio pedagógico específico.
ças foram expulsas do, tornou-se necessário
Segundo Oliveira (1995) no brinquedo a crian- encontrar um outro mundo que elas pudessem
ça comporta-se de forma mais avançada do que habitar. Este outro mundo veio a ser conhecido
nas atividades na vida real e também aprende; como infância (POSTMAN, 1999, p. 34).
objeto e significado. Todos nascemos potencialmente nos preparando para o aprendizado,
Contudo, a invenção da tipografia, ocorreu
necesitamos de estímulos externos e internos,
como estar sempre motivado sendo necessário uma nova percepção de idade adulta e sepapara o aprendizado, pois existem aprendizados rou os que sabiam ler dos que não sabiam.
que podem ser considerados próprios, como o Segundo Postman (1999) reforça que: “[...]
ato de aprender e falar, o ato de andar, onde se usarmos crianças no sentido mais lato em
se faz necessário que passe pelo processo de que a entende o americano médio, a infância
maturidade física, psicológica e social.
não tem mais do que cento e cinquenta anos”
(POSTMAN, 1999, p.11).
Portanto a aprendizagem é um destes fatores,
diferente dos animais, o homem é visto como
De acordo com o que afirma, Postman (1999)
um sistema dinâmico de interação, pois está em
um processo, biológico, intelectual, emocional e observa que com a falta das escolas e da alfasocial, com isso a aprendizagem tem um senti- betização, a criança no mundo medieval já era
do enorme, abrangendo os hábitos que forma- considerada adulta aos sete anos, ou seja, o
mos, e os aspectos de nossa vida nosso coti- autor, com a escassez dos livros nessa época,
diano, uma vida efetiva e assimilação de valores o conhecimento era obtido por meio da comuculturais, por fim, resumindo a aprendizagem se nicação oral nas praças, locais esses em que
refere a aspectos funcionais resultando em estiadultos e crianças compartilhavam as mesmas
mulações ambientais onde são recebidas pelo
notícias sobre mortes e guerras, assim como
ser humano no transcorrer da vida.
as mesmas músicas e contos de fadas.
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Ainda no pensamento do autor, o mesmo
explica o desaparecimento da infância com a
inserção, de forma cada mais exacerbada, da
televisão, no cotidiano das famílias, que com
suas reportagens e propagandas irrestritas,
com exposição a todos os conteúdos e assuntos, é possível relacionar com a vida na época
medieval, na qual as crianças eram expostas
a todas as conversas dos adultos (POSTMAN,
1999).
No mundo da tipografia, quando não tinha a
televisão, esses assuntos eram mantidos longe das crianças, pois estavam codificados nos
livros e proibidos nas conversas das famílias.
Para Postman, (1999), em relação ao computador, conectado à internet, recurso cada vez
mais presente no cotidiano das pessoas, não
se faz referência porque ainda não era dominante o uso na infância, mas podemos perceber que a mesma preocupação com o acesso
desenfreado à televisão também se estende ao
uso das mídias eletrônicas e internet que, em
apenas alguns cliques e palavras, as crianças
podem obter de forma rápida acesso a vários
conteúdos, ou seja, as crianças e os adultos
compartilham da mesma realidade (POSTMAN, 1999).
Certamente que o uso desses recursos tecnológicos, como a internet, pode prejudicar a
criança tanto na sua formação intelectual quanto no fato de que hábito de pesquisa se prende
apenas nas redes sociais e deixam-se de lado
as bibliotecas, livros, revistas e jornais (POSTMAN, 1999).
A formação social da criança pode ser prejudicada, já que a priva do convívio com as demais pessoas para ficar em casa na frente do
computador, jogando ou brincando sozinhos. É
o que pode nos afirmar pesquisas realizadas
no Reino Unido que sugerem que as crianças
agora ficam muito mais confinadas em casa
e têm muito menos independência de locomoção do que tinham 20 anos atrás (POSTMAN,
1999).

Enquanto, os pais agora passam menos tempo com as crianças, eles tentam compensar a
falta fornecendo cada vez mais recursos econômicos para cuidar dos filhos com a popularização do uso da tecnologia cada vez mais
avançada e o avanço da economia brasileira,
as crianças passaram a almejar novos tipos de
presentes e os pais, para compensar a ausência, acabam cedendo aos caprichos dos filhos.
Já para Bona (2010, p.37) explica que os avanços da microeletrônica possibilitaram a miniaturização dos componentes computacionais, colaborando para o seu barateamento, e, como
consequência, a possibilidade de sua popularização: “Um dos aspectos importantes para a
popularização da cibercultura e da cibercultura
infantil é a convergência de mídias, que se trata
do fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes afirma” (COUTO; SILVA, 2008).
Pois é nesse momento que as velhas e as
novas mídias se colidem, a mídia corporativa e
a mídia alternativa se cruzam, o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Essa cultura da
convergência é um dos pontos emblemáticos
da cultura lúdica infantil, que nesses tempos
se desenha e opera em redes integradas de
comunicação. Em aparelhos cada vez menores e de fácil manuseio, na palma da mão dos
pequenos um mundo de desenhos animados,
filmes, jogos eletrônicos, livros e revistas, sites
e páginas pessoais e institucionais, músicas e
ambientes para todo tipo de conversação magicamente se desvela e organiza o cotidiano
pela lógica do divertimento, do encanto e do
prazer (POSTMAN, 1999).
O texto matricial dilui-se por completo e não
possui espaço ou função definida, está em
meio a muitos outros textos e textualidades que
o reescrevem, dando-lhe outros sentidos e arrancando-lhe da sua condição de origem. Ao
fazer parte das conexões, as crianças passam
a ser usuárias e, ao mesmo tempo, construtoras de uma complexa realidade que possui
denominações e características próprias em
mundos de significados, símbolos, imagens e
informações (POSTMAN, 1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de muitas pesquisas efetuadas com este trabalho foi concluída a importância da educação lúdica nas séries iniciais e também a importância do professor como o principal o protagonista de um mundo de ensinamento e aprendizagens de uma forma lúdica, prazerosa e
fantástica de ensinar brincando.
A brincadeira é fundamental para a criança em sua fase de desenvolvimento, é constatado que
a partir do momento em que os professores adotam o lúdico na sua prática pedagógica, estes
interagem com seus alunos formando uma relação de troca de conhecimentos.
Quando a criança está inserida com brincadeiras, está contribuindo para o processo de socialização das crianças, ou seja, estão oferecendo oportunidades de realizar atividades coletivas,
obtendo efeitos positivos para o processo de aprendizagem além de estimular o desenvolvimento de habilidades básicas e aquisição de novos conhecimentos.
Infelizmente, ainda poucos pais saibam o quanto é importante o brincar para o desenvolvimento físico e psíquico do seu filho (a), também desconhecem do material didático, onde para o
professor em aulas é essencial para um bom planejamento, para uma excelente qualificação do
educar, do ensinar, do brincar da socialização entre eles.
Seguramente que os jogos, as brincadeiras, o lúdico é muito importante no processo ensino
aprendizagem da criança, pois além de aprenderem brincando, possuem várias outras maneiras
de formações, com essas brincadeiras dirigidas, estimula o cérebro, faz pensar, ajuda no processo de ensino aprendizagem onde ele ocorra de uma forma mais prazerosa.
No trabalho, procurei com este tema aprofundar com o início da educação lúdica, fui entender
o conceito da ludicidade, para que serve e onde ser aplicada corretamente, com certeza, meu
olhar ficou mais criterioso em relação aos ensinamentos do professor, e aprendizagem do aluno,
com isso, trazer o lúdico para a escola contribuiu para que as crianças pudessem ter maior conhecimento e envolvimento com a própria cultura, que muitas vezes é esquecida, além de contribuir significativamente com a melhora no seu desempenho emocional, cognitivo, psicomotor
entre outros.
A relação do professor com estas crianças têm um peso muito grande contribuindo com a
melhora da afetividade, com lado emocional, além de terem disposição e de ter uma vida social
mais adequada, sabendo conviver com as diferenças, compaixão, sentimentos verdadeiros.
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OS DESAFIOS E AS PERSPECTIVAS
METODOLÓGICAS NO ENSINO
SUPERIOR
RESUMO: No contexto do ensino superior é possível observar os desafios e as perspectivas
Metodológicas que estão inter relacionadas a essa modalidade de ensino, nessa perspectiva
o professor precisa entender quem são os alunos do nível superior para buscar uma metodologia específica para o trabalho de sala de aula contribuir de forma significativa com a sua
formação. Tem-se como objetivo geral contribuir para reflexão do docente do ensino superior que busca novas estratégias para o trabalho junto aos alunos, mas encontra desafios no
espaço e no tempo das universidades, que oferecem formação inicial e continuada para os
alunos nessa modalidade educativa. Os objetivos específicos foram: contextualizar o ensino
superior, apresentar os desafios para a inovação dos métodos no Ensino Superior e descrever
a contribuição da abordagem sociocultural para o trabalho do professor no ensino superior.
Para o desenvolvimento do trabalho partiu-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, com
a revisão da literatura que foi realizada em bibliotecas com a leitura de livros. Os principais
autores utilizados foram: Freire (2007) que aborda os principais aspectos para o trabalho
junto aos alunos, Gil (2008) que apresenta a didática do Ensino Superior, Santos (2010) que
trata do ensino democrático no Ensino Superior, entre outros. O resultado significativo encontra-se na própria compreensão da importância dos aspectos metodológicos, que contribuem para o desenvolvimento das aulas, é fundamental que os professores possam inovar em
suas metodologias de ensino por meio da pesquisa científica envolvendo os alunos em uma
aprendizagem significativa em uma educação crítica e cognitivista, ou seja, levando os alunos
a refletirem sobre os conceitos de modo a atribuir relação com os mais diversos contextos ao
qual este conteúdo esteja relacionado.
Palavras-chave: Método; Ensino; Aprendizagem; Alunos.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema os Desafios e as Perspectivas Metodológicas do Ensino Superior. Sabe-se que no contexto do Ensino Superior é possível encontrar uma
diversidade de alunos em termo conceitual, nesse sentido, essa modalidade de ensino exige do professor uma atenção maior a essa diversidade de conhecimento que os alunos
trazem consigo, contudo, é fundamental uma maior atenção, principalmente ao que se refere as
metodologias de ensino, porque estas precisam ser desafiadoras de modo que possam contemplar as expectativas de aprendizagem, da diversidade de alunos encontrados na sala de aula.
A escolha do presente tema justifica-se pela necessidade em querer aprofundar o conhecimento em relação à contribuição do professor de Ensino Superior para enfrentar os desafios
e buscar as perspectivas metodológicas inovadoras para contribuir com as aprendizagens dos
alunos no Ensino Superior.
O problema da pesquisa esteve em querer saber, como os professores do ensino superior, podem contribuir com a formação inicial e continuada dos alunos, possibilitando a aprendizagem
significativa por meio da inovação em seus métodos de ensino?
O objetivo geral foi contribuir para reflexão do docente do ensino superior que busca novas
estratégias para o trabalho junto aos alunos, mas encontra desafios no espaço e no tempo das
universidades, que oferecem formação inicial e continuada para os alunos nessa modalidade
educativa. Os objetivos específicos foram: contextualizar o ensino superior, apresentar os desafios para a inovação dos métodos no Ensino Superior e descrever a contribuição da abordagem sociocultural para o trabalho do professor no ensino superior. Para o desenvolvimento do
trabalho partiu-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, com a revisão da literatura que foi
realizada em bibliotecas com a leitura de livros.
A Metodologia do presente trabalho constituiu-se na pesquisa bibliográfica, com a revisão da
literatura. Esta pesquisa foi realizada em bibliotecas, com a leitura de livros e artigos científicos.
Nesse sentido, sua intenção foi a de consultar mais de oito autores que tratavam sobre o tema.
Os parâmetros utilizados para a escolha das bibliografias foram: idioma em língua portuguesa,
livros atualizados nos últimos vinte anos e principalmente que trouxessem em seu sumário os
aspectos referentes ao tema de pesquisa. Nesse sentido, com a pesquisa bibliográfica, foi possível ampliar o repertório, aspecto relevante que favoreceu a dissertação do trabalho.
Dessa forma, buscou-se as principais ideias junto aos autores: Freire (2007) que aborda os
principais aspectos para o trabalho junto aos alunos, Gil (2008) que apresenta a didática do Ensino Superior, Santos (2010) que trata do ensino democrático no Ensino Superior, entre outros. O
trabalho foi organizado em capítulos, sendo que no primeiro descreveu-se o contexto do ensino
superior, conceituando essa modalidade da educação, suas características e objetivos, levando
a compreensão de seus aspectos didáticos e sua relevância no contexto educacional.
Na primeira seção apresentou-se os desafios que os professores de ensino superior enfrentarão quando buscam inovar seus métodos de ensino para favorecer uma formação de qualidade
para os alunos. Na segunda seção descreveu-se as contribuições da abordagem sociocultural
para a formação inicial e continuada dos alunos do ensino superior. No segundo capítulo descreveu-se os procedimentos metodológicos da pesquisa, com seus procedimentos
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ção de vagas e garantir o acesso ao ensino
superior trazendo em nível de ensino para a
formação destinada a pessoas menos favoreciO ensino superior tem sua história marcada das e de forma democrática devido a sua nova
pelas lutas em se manter, enquanto instituição demanda (RIBEIRO, 2006, p. 56).
de ensino, que ao longo dos anos é mantida
Compreendeu-se que o desenvolvimento da
pelos governos, como os federais, estaduais
e municipais, na perspectiva relacionada à for- ampliação de vagas no ensino superior foi nemação para o exercício da cidadania e da for- cessário e contribuiu para a democratização
desse nível de ensino para a maioria das pesmação para o trabalho.
soas, somente após a democratização possibiNesse sentido, segundo Santos (2010) o de- litada pela iniciativa privada que assumiu uma
senvolvimento do ensino superior ultrapassou parte das instituições particulares de ensino
as expectativas dos governantes do Brasil para superior.

CONTEXTUALIZANDO O ENSINO
SUPERIOR

ganhar fortes mas, agora com a:
Privatização que ocorreu a partir do século
XXI e deu novos rumos ao ensino superior, tratando essa modalidade educativa como um
serviço e não como um direito social, aspecto que gerou bastante discussão frente ao desenvolvimento do Ensino Superior que muitas
vezes foi tentado por parte dos governos em
frear o seu desenvolvimento, porque seu acesso era limitado para poucos (SANTOS, 2010,
p. 121).
Como é possível observar, o Ensino Superior
ganhou notoriedade e disseminou o acesso a
partir do século XXI quando a iniciativa privada
trouxe para o seu campo de ensino novos enfoques, principalmente os relacionados a ampliação dessa modalidade educativa para todos.

Nesse sentido, a ampliação de vagas, favoreceu o acesso dos trabalhadores a universidade, de modo a potencializar o seu conhecimento com a pesquisa em nível universitário,
devido muitas vezes as exigências do mercado
de trabalho, que passou a solicitar essa formação para seus funcionários. O papel do ensino
superior, segundo Santos (2010) é considerado como fundamental para:
Divulgar e servir de base para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos conhecimentos
e professores de níveis de ensino, como ensino médio, procurando firmar um compromisso conjunto do sistema educacional brasileiro
de forma colaborativa para direcionar o ensino nas universidades com habilidades e competências baseadas na investigação científica
(SANTOS, 2010, p. 131).

Apesar da tentativa do governo em frear o
desenvolvimento do ensino superior, suas tentativas foram em vão, isso porque foi após a
Como é possível observar, o ensino superior
entrada da iniciativa privada que o ensino sutem
como papel principal contribuir com o deperior foi ampliado e oferecido a mais pessoas,
dando oportunidades a essas pessoas de con- senvolvimento e aperfeiçoamento dos alunos
que procuram o ensino superior para elevar
tinuarem seus estudos em nível superior.
o nível de conhecimentos com base científica
Para Ribeiro (2006) o ensino superior tem para os alunos que estão vindo do ensino méganhando notoriedade e força em seu desen- dio, de modo a dar continuidade aos estudos
volvimento tanto por parte da iniciativa privada adquirindo habilidades e competências científica para continuar as pesquisa ou adentrar ao
quanto pela própria sociedade que:
mercado de trabalho.

Que teve parte nas negociações junto com
Nesse sentido, percebeu-se também que os
a iniciativa privada para contribuir com o desenvolvimento do ensino superior tantos em sistemas de ensino devem unir-se em forças
instituições públicas quanto em instituições pri- conjuntas para contribuir com a ampliação dos
vadas cujo objetivo é contribuir para a amplia- conjuntos de conteúdos de modo a contribuir
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com a formação dos alunos em nível superior.
Para Ribeiro (2006) o ensino superior é reconhecido no Brasil como um ensino desafiador
devido a sua demanda de ampliação de vaga,
nesse sentido esse desafio é dividido em três
partes, como:

A demanda de educação do ensino superior
é considerada um desafio dado ao Estado que
justifica sua posição como insuficiente para
suportar as implicações dadas a educação
superior, mas com o desenvolvimento das instituições particulares de ensino superior essa
demanda ver em diminuição, aspecto que contribui para a diminuição do preocupação frente
aos desafios do Estado para com o enfrentamento dos caminhos a ser traçado para a melhoria dessa modalidade de ensino (RIBEIRO,
2006, p. 123).

Preservar os valores acadêmicos tradicionais, entre os quais a realização da pesquisa
básica e a promoção das habilidades gerais
da mente. 2 - Atender as demandas da sociedade, como o desenvolvimento econômico e o
bem estar social. 3- Desbravar novos meios e
caminhos, como a integração da tecnologia da
As novas direções metodológicas, como o
informação, o ensino de massa e o ensino a uso das novas tecnologias da informação e codistância (RIBEIRO, 2006, p. 76).
municação devem contribuir para as mudanças
da realidade das instituições de ensino supeDiante dos desafios do papel do ensino supe- rior e contribuir para disseminar as pesquisas
rior no Brasil, a preservação dos seus valores frente a intervenção dos mais variados contextradicionais é um dos principais objetivos que tos de intervenção da ciência. Compreendeuna atual demanda de alunos e ampliação do -se o contexto do ensino superior por meio de
seu acesso a sociedade deve ser mantido, isso suas lutas na história de modo a transpor os
esses valores demandam a pesquisa científica desafios para se manter atuando e ofertando
essencial para a promoção as habilidades.
cursos, principalmente os cursos noturnos, que
apresentam a grande maioria das demandas
Compreendeu-se também que no ensino su- por estarem repletos de trabalhadores que
perior, um desafio bastante significativo está buscam no ensino superior a oportunidade de
relacionado ao atendimento as mais variadas muitas vezes continuarem em seus trabalhos
demandas advinda da sociedade, nesse senti- ou enfrentar a competitividade no mercado de
do privilegiar o desenvolvimento econômico e trabalho (RIBEIRO, 2006).
o bem estar social é uma das suas metas a ser
contemplada no direcionamento das atividades
OS DESAFIOS DA INOVAÇÃO
que são direcionadas aos alunos.
DOS MÉTODOS DE ENSINO DOS

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR

Para Ribeiro (2006) cabe ao ensino superior
enfrentar o desafio de além de atender as deSegundo Perissé (2004), o desafio de como
mandas diversificadas, também buscar desendeve ocorrer o ensino nas instituições de envolver:
sino superior requer uma reflexão, principalNovas metodologias, com métodos, recursos mente em relação aos métodos de ensino que
e estratégias que direcionam os caminhos em é direcionado aos alunos nesse nível de eduuma perspectiva metodológicas que direcione cação, havendo a necessidade de superar os
a pesquisa, assim como também os recursos métodos tradicionais de ensino que conta com
tecnológicos para ampliar os meios de acesso uma abordagem expositivas dos conteúdos do
à informação científica contribuindo assim para currículo, assim como em uma educação bana construção de conhecimentos que visem a cária onde professor deposita na cabeça do
investigação e contribuição para a mudança da aluno os conteúdos esperando que ele possa
realidade dos mais variados contextos de inter- colocar na prova tudo que foi ensino, atribuinvenção humana (RIBEIRO, 2006, p. 123).
do a isso a aprendizagem nessa modalidade
da educação.
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Para Perissé (2004) o desafio do ensino superior está na renovação dos métodos de ensino dos professores que requer uma compreensão de como deve ocorrer o processo de:

dos alunos, como se fossem uma conta corrente num banco onde é depositado todo conhecimento que é exposto nas aulas do ensino
superior (FREIRE, 2007, p. 143).

Aprendizagem, aspecto crucial que demanda
êxito nas estratégias de ensino e de transposição didática. O conceito de aprendizagem tem
sofrido influências diversas influências ao longo da história da educação, algumas difusas e
controversas, mas que no decorrer do tempo
tem recebido influências de diferentes abordagens filosóficas e psicológicas que estão
ligadas ao conhecimento científico (PERISSÉ,
2004, p. 123).

Para que a inovação metodológica aconteça
no ensino superior, faz-se necessário que os
professores possam refletir sobre os seus métodos de ensino, buscando superar a abordagem
tradicional de ensino e passando a considerar
o aluno como ativo e capaz de construir os conhecimentos de forma mais crítica. Repensar
as abordagens de ensino no ensino superior é
de grande importância e se constitui como um
desafio aos professores, porque somente eles
são capazes de repensar o ensino de modo a
compreender as suas especificidades e contribuir com a aprendizagem dos alunos de forma
significativa. Para Perrenoud (2001) na prática
tradicional de ensino, o processo de aprendizagem é centrado no professor que:

Como é possível observar, o ensino superior
também enfrenta o desafio de superar a abordagem metodológica do ensino tradicional,
principalmente quando se trata da aprendizagem dos alunos, porém o que se entende por
aprendizagem da demanda do ensino superior
está relacionada as influências externas advinTransmite os conteúdos para os alunos, reda das abordagens filosóficas e psicológicas sumindo suas aulas em expositivas, com uma
que vem influenciando o que se compreende essência de especialista em apenas um área
por aprendizagem (PERISSÉ, 2004).
de conhecimento, cabendo ao professor a tarefa de verificar os conteúdos que foram ou não
Apesar das influências das abordagens filo- assimilados pelos alunos, por meio do instrusóficas e psicológicas sobre a aprendizagem, mento único de avaliação da aprendizagem
os professores se deparam com um mais novo que não condiz com a realidade contemporâdesafio em sua prática de sala aula que é so- nea ao qual o aluno vivencia nos mais variados
bre a inovação de sua metodologia de ensino, contextos de interação social (PERRENOUD,
diante da demanda de alunos, principalmente 2001, p. 111).
em se tratando dos novos recursos que estão a
disposição dos professores de ensino superior,
Como é possível observar, a prática tradiciocomo os recursos tecnológicos que podem ser nal de ensino se resume em aulas expositivas
utilizados a favor da aprendizagem dos alunos. que não contribui para a aprendizagem dos
alunos, assim como também para a aprendizaSegundo Freire (2007) é preciso uma inova- gem dos professores que estão focados apeção metodológica para o ensino superior de nas em sua disciplina de forma específica, não
modo a superar a abordagem tradicional de havendo a possibilidade de comunicação com
ensino, aquele em que o professor transmite:
as demais disciplinas do currículo, aspecto que
tem impossibilitado o diálogo interdisciplinar,
Os conhecimentos para os alunos, que de- capaz de contribuir com a aprendizagem de
vem assimilar passivamente as informações. ambos os atores do ensino superior (PERREEsse por sua vez possui características de NOUD, 2001).
transmissão de valores, classificado com uma
educação bancária que tem como principal
objetivo o depósito de informações na cabeça
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O modo pelo qual os professores elaboram
um diagnóstico das aprendizagens dos alunos,
em suas aulas expositivas está relacionado a
apenas um instrumento de avaliação, que é
compreendido como prova, devendo os alunos
demonstrarem que aprenderam todo o conteúdo transmitidos nas chamadas aulas expositivas. Para Perrenoud (2001) existe um desafio
atual em superar a abordagem tradicional de
ensino, e cabe aos professores a ação em modificar as suas aulas, refletindo e buscando a
formação continuada para colocar em prática
uma nova concepção de aprendizagem capaz
de levar os alunos a pensarem e a estabelecer
relações entre o que aprendem com a sua realidade, de modo a fazê-la significativa, para que
possam contribuir para a transformação crítica
de suas realidades (PERRENOUD, 2001).
Essa transformação de concepção de ensino e aprendizagem no ensino superior não é
uma tarefa fácil, mas é necessária para que os
alunos possam aprender de forma significativa, sendo ativos no processo de aprendizagem
para que possam construir os conhecimentos e aplicá-los em seu dia a dia. Atualmente
pela demanda moderna nos espaços e tempos, fazem-se necessárias práticas didáticas
que acompanhem o modo de vida corrido dos
professores do Ensino Superior, que buscam
trabalhar e estudar, mas que por muitas vezes
lhes faltam tempo (PERRENOUD, 2001).
Por outro lado, com a globalização e o acesso constante à internet, observa-se que esses
professores aprendem de maneira mais autônoma, estudante por si só para que seja possível construir o conhecimento.Dessa forma
é que as TICs (Tecnologias da Informação e
Comunicação) na atuação de professores vêm
possibilitando a interação, destes com as informações, conceitos e conteúdos, ampliando os
espaços de aprendizagem e consequentemente favorecendo a construção de conhecimento
de maneira mais autônoma. Segundo Peters
(2001) o conhecimento e a aprendizagem autônoma são conceituados como:

O processo de ensino e aprendizagem centrada no aluno, com as vivências valorizadas
como mais um recurso, sendo que os professores devem levar em conta esses recursos,
considerando esse aluno com a sua potencialidade em aprender sozinho, que gere o seu
processo de aprendizagem, capaz de buscar
informações, sanar suas dúvidas e ajudar o outro com as suas experiências teóricas e práticas (PETERS, 2001, p.79).
Com o foco na aprendizagem e no fazer dos
alunos, o professor deve atuar como orientador
do processo de aprendizagem, disponibilizado
materiais e experiências para que se possa interagir com os conhecimentos disponíveis.A valorização das experiências dos alunos torna-os
protagonistas no processo de ensino-aprendizagem e também os envolvem em suas evoluções pessoais (PETERS, 2001).
Dessa forma, compreende-se que o professor que busca sua formação continuada, conseguirá ter uma vantagem incrível em sua formação, isto porque unirá teoria e prática para
construção seu conhecimento e contribui com
o conhecimento do outro colega de curso.
Quando o foco da aprendizagem é direcionado aos alunos, Peters (2001) escreve que essa
possibilidade pedagógica atende:
Suas necessidades, principalmente se forem
utilizados recursos tecnológicos. É uma mudança de paradigma que compreende que o
aluno pode ser ensinado além da sala de aula.
Mas para esse modelo de educação o professor precisa estar atento, pois a tecnologia tem
que servir, para transformar a prática pedagógica e não colocar o aluno a conceitos que são
ultrapassados (PETERS, 2001, p.79).
Com a modernização da educação por meio
dos desafios das TICs, a aprendizagem tornou-se um campo amplo de possibilidades
aos professores que deseja potencializar suas
aprendizagens. Nesse sentido, o espaço de
aprendizagem não deixa de ser a sala de aula,
na perspectiva presencial, mas passa a ser generalista, ou seja, com possibilidade de estender o campo de alcance nos diversos ambientes também fora da escola (PETERS, 2001).
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Contudo, observa-se que tanto os professoCONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM
res dos cursos de formação continuada, quanSOCIOCULTURAL PARA A FORMAÇÃO
to os professores que buscam essa formação,
INICIAL E CONTINUADA DOS ALUNOS
precisam transpor os desafios que as TICs traDO ENSINO SUPERIOR
zem do processo de aprendizagem. Um desses
desafios é planejar a execução das atividades,
Para Freire (2007) a abordagem sociocultural
organizando o espaço é o tempo para fazer
do ensino e da aprendizagem é considerada
suas tarefas. Segundo Palloff e Pratt (2004) um
um desafio para o professor no ensino supedos espaços proporcionados para a aprendizarior, isso por que:
gem dos professores é o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) caracterizado como:
Preconiza uma abordagem didática de ensino fundamentado na dialogicidade como insAmbiente virtual de aprendizagem de educatrumento que impulsiona o crescimento tanto
ção à distância. Professores e alunos terão que
do educando quanto do educador. Nessa abordesvincular os conceitos instituídos de atuação
dagem a aprendizagem não ocorre pela transda sala de aula presencial, com encontros fremissão de conteúdos programados, mas pela
quentes e tempo determinado e, se ajustar as
transformação e questionamento contínuo da
características do curso e do currículo, entenrealidade (FREIRE, 2007, p. 154).
dendo que nessa modalidade, é possível integrar as TICS de modo a promover a aprendiCom a explicação sobre a abordagem sociozagem. O AVA é rico em oportunidades para
cultural dos conteúdos, compreendeu-se como
o aluno construir conhecimento, da busca de
deve ser as estratégias dos professores de eninformações e de Interação com seus pares
sino superior, que deve ocorrer por meio do
e professores/ (PALLOFF e PRATT, 2004, p.
diálogo com questionamentos dos alunos que
141).
buscam por meio dos conteúdos compreender
a realidade e agir sobre ela questionando os
Como é possível observar, no AVA é preciprincipais fatores que distanciam essa transforso que professores e alunos construam juntos,
mação (FREIRE, 2007).
uma relação de interação baseada tanto em
conhecimento quanto em experiências, nesse
A aprendizagem na abordagem de ensino
sentido, as informações científicas e as da prásociocultural é compreendida pelo questionatica do senso comum se relacionam para que
mento que os alunos e seus professores fazem
se possa construir as aprendizagens.
de forma coletiva e contínua sobre a realidade
onde vivem, em duas vias de modo a contribuir
Portanto, se ajustar aos conteúdos, as esum com o outro. Para Gil (2008) a prática didátratégias pedagógicas, aos tempos e espaços
tica apropriada para o enfoque sociocultural do
do AVA é outro desafio dos professores que
ensino e aprendizagem tem como meta:
buscam formação continuada à distância e
que terão agora também transpor os desafios
Criar possibilidades para a sua própria prodas TICs que são recursos que os ajudarão
dução ou construção. Ao utilizar o termo consa conquistar suas aprendizagens.O AVA é um
trução, pressupõe-se que durante as aulas,
ambiente virtual de aprendizagem, proposto na
nessa abordagem de ensino e aprendizagem
educação a distância, que é um meio de ino educador e educando tornam parceiros na
formações, com diversos recursos, sendo posimplementação do dinâmico processo de ensisível a interação com o professor para sanar
no e aprendizagem, isso porque há uma condúvidas a respeito do conteúdo e das tarefas a
tribuição significativa para as discussões que
serem executadas (PALLOFF e PRATT, 2004).
são estabelecidas em sala de aula que levam
a construção do conhecimento (GIL, 2008, p.
35).
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Com o conhecimento da prática didática,
com a abordagem sociocultural proposta aos
professores que precisam refletir sobre a sua
prática em sala de aula, tem-se a abordagem
sociocultural como desafiadora para este professor, visto que demanda conhecimentos
amplos, interdisciplinares sobre os conteúdos
teóricos de diversas áreas de conhecimento,
assim como da realidade ao qual ele e seus
alunos estão inserido, assim como também
do modo pelo qual ele reconhece o seu aluno,
não como passivo, mas como um igual na contribuição de seus conhecimentos em sala de
aula, aprendendo junto e construindo conhecimentos (GIL, 2008).
Dessa forma, compreende-se que refletir sobre a prática não é tarefa fácil, mas urgente
para o professor que quer contribuir de forma
significativa com a aprendizagem dos seus
alunos, com sua nova metodologia de ensino
baseado no diálogo e na criticidade da realidade de modo a contribuir para a transformação.
Compreender o seu papel como organizador
do processo de ensino e aprendizagem, na
abordagem sociocultural é de grande importância para a aprendizagem dos alunos do ensino superior que terá voz para expressar seus
conhecimentos numa relação de duas vias,
sendo considerado como ativo no processo de
ensino e aprendizagem. Para Perrenoud (2001)
a reflexão sobre as abordagens de ensino nas
salas de aula do ensino superior é necessária,
por que:
Contribui para a aprendizagem inicial e contínua dos alunos, que buscam formação nessa
etapa da educação, sendo essencial para que
os professores do ensino superior perceba os
equívocos que têm cometido na prática pedagógica em que muitas vezes consideram os
alunos como passivos no processo de ensino
e aprendizagem (PERRENOUD, 2001, p. 143).

de aula, compreendeu-se que é necessário a
reflexão docente sobre a sua prática e nela as
metodologias que aplicam durante suas aulas.
A percepção do professor de que seus alunos
podem contribuir com a aula é de grande importância, porque tornam a aula mais dinâmica
como deve ser e recorrem a compreensão da
realidade, isso porque não adianta conhecimento científico sem que este possa ser aplicado a realidade de modo a transformá-la.
É importante mencionar, segundo Freire
(2007) que a didática de um professor Universitário deve transpor o desafio da abordagem
sociocultural, isso porque estes professores
precisam:
Estar atentos às novas concepções de aprendizagem, para que possa se adaptar as inovações pedagógicas de modo a contribuir com
as aulas no ensino superior com a formação
inicial e contínua dos alunos que buscam nessa modalidade de ensino seguir com os estudos, com qualidade a fim de transformar suas
realidades e disseminar os conhecimentos adquiridos com competência nos contextos ao
qual fazem parte (FREIRE, 2007, p. 155).
Diante das afirmações relacionadas as transformações metodológicas na prática do professor de ensino superior, percebeu que esse
profissional precisa estar antenado as inovações pedagógicas afim de contribuir de forma
significativa com a aprendizagem críticas dos
seus alunos. A percepção da sua prática didática por meio da reflexão é fundamental e
necessita de instrumentos pedagógicos que
norteiam a educação de forma que possa levar
os seus alunos a compreender as informações
de modo a construírem seus conhecimentos
para vida, não apenas para que possam colocá-los em provas apenas para demonstrar que
sabem o que o professor ensinou durante as
aulas (FREIRE, 2007).

Diante das afirmações relacionadas a necessidade de reflexão do professor de ensino
Dessa forma, a abordagem sociocultural irá
superior, sobre suas metodologias de ensino contribuir de forma significativa para a construdiante do ensino que é direcionado nas salas ção dos conhecimentos dos alunos de modo a
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formar alunos competentes em suas áreas de
atuação profissional, por meio das aulas que
foram direcionadas no ensino superior com a
metodologia de ensino dialógica propostas por
essa concepção de ensino e aprendizagem
(FREIRE, 2007).

Para Severino (2007, p. 102) a observação
tanto pode ser realizada como “processo mental para apreender as coisas e acontecimentos, comportamentos e atributos pessoais e
concretas inter relações quanto como técnica
organizada, sendo um meio de medir por descrição, classificação e ordenação”. Dessa forPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ma, transcendendo a simples constatação dos
dados e permitindo a apreensão direta dos feA metodologia do presente artigo, se definiu nômenos.
a pesquisa de base bibliográfica com a aborA pesquisa teve como aportes os trabalhos
dagem descritiva, partindo da revisão da literatura que foi realizada em bibliotecas com a Freire (2007) que aborda os principais aspecleitura de livros e artigos científicos. De acordo tos para o trabalho junto aos alunos, Gil (2008)
Gil (2002, p. 34) a pesquisa bibliográfica é en- que apresenta a didática do Ensino Superior,
Santos (2010) que trata do ensino democrático
tão realizada com o intuito de:
no Ensino Superior, entre outros.
Buscar um conhecimento disponível sobre
Nesta pesquisa foram analisados alguns liteorias, a fim de analisar, produzir ou explicar
um objeto sendo investigado. Nesse sentido, vros que discutem e apresentam reflexões, suessa pesquisa bibliográfica visa então, analisar gestões que podem contribuir para uma maior
as principais teorias de um tema e pode ser compreensão sobre os desafios e as perspecrealizada em diferentes finalidades na tentativa tivas metodológicas do trabalho do professor
da resolução de um problema (GIL, 2002, p. no Ensino Superior, bem como a contribuição
de uma reflexão pontual do professor sobre o
34).
diagnóstico dos conteúdos conceituais que os
A metodologia da pesquisa é um conjunto alunos trazem para as aulas nessa modalidade
detalhado e sequencial de métodos e técnicas de ensino. Nesse sentido, refletiu-se também
científicas a que foram utilizadas ao longo da sobre as possibilidades metodológicas do traelaboração deste trabalho, cuja intenção foi balho docente frente à complexidade metodoconseguir alcançar o objetivo da pesquisa pro- lógica de uma abordagem tradicional que preposto inicialmente, atendendo os critérios esta- cisa ser superada, dos conceitos e conteúdos
belecidos para a busca de informações mais que devem ser refletidos pelos professores
confiáveis. O presente estudo de pesquisa antes do planejamento de suas ações, para
bibliográfica foi desenvolvido seguindo as se- pensar em perspectivas metodológicas que reguintes etapas: coletas de materiais na biblio- almente contribuam para a aprendizagem de
teca da faculdade em livros e artigos científicos todos (SANTOS, 2010).
que foram selecionados, porque trouxeram a
temática principal, dessa forma conceituaram
as metodologias no Ensino Superior como um
processo complexo, descreveram o contexto
das salas de aula e apresentaram as contribuições do professor no processo de ensino
nessa modalidade de ensino, sendo utilizada a
técnica de observação para a análise e o fichamento das bibliografias (GIL, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado por meio das pesquisas bibliográficas apontou que a Abordagem Sociocultural, com as novas metodologias baseado no diálogo e na reflexão sobre a realidade é fundamental para a formação inicial e contínua dos alunos do ensino superior, porque possibilita a
ampliação dos conhecimentos para a conquista da aprendizagem.
Os cursos de nível superior precisam de uma reformulação para atender a demanda atual, de
modo a contribuir e possibilitar a aprendizagem dos alunos para que possam refletir sobre sua
realidade e adquirir conhecimentos para que sejam capazes de enfrentar os desafios em sala
de aula.
Dessa forma, compreendeu-se que o professor universitário, precisa adquirir uma metodologia
dialógica, com saberes necessários para compreender e utilizar os conhecimentos dessa nova
abordagem de ensino em suas aulas a favor da construção de conhecimentos por parte dos
seus alunos que devem ser considerados como ativos no processo de ensino e aprendizagem,
para que seja possível ensinar com competência, direcionando também as aprendizagens em
sua sala de aula.
Tais saberes, precisam ser aprofundados e esse aprofundamento só é possível por meio do
diálogo entre professor e aluno durante as aulas, momento em que poderá utilizar seus conhecimentos e também suas experiências para compartilhar com os pares e o professor e dinamizar
as aulas a favor do conhecimento coletivo.
O estudo permitiu compreender a importância do diálogo no ensino superior, com as novas
metodologias de ensino que considera o aluno como ser ativo no processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de transpor os desafios da prática pedagógica buscando inovações ao
ensino. Assim, compreendeu-se com o desenvolvimento do presente trabalho, que o professor
universitário, que pretende encarar os desafios e as perspectivas no ensino superior, precisa refletir sobre a sua prática para adquirir saberes necessários que contribua para a inovação dos
métodos e da didática de ensino a favor da aprendizagem da nova demanda de alunos para
favorecer a aprendizagem significativa.
Só assim, é possível que estes professores possam elaborar aulas em uma prática pedagógica
consciente, atrelado as ferramentas tecnológicas, para contribuir também com a aprendizagem
dos seus alunos na contemporaneidade. A contribuição do presente trabalho influenciará os
professores de ensino superior a buscarem uma reflexão da prática por meio das concepções
pedagógicas inovadoras do ensino e da aprendizagem para contribuir com a formação dos alunos no ensino superior.
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OS DESAFIOS DA PROFISSÃO E
FORMAÇÃO DOCENTE

RESUMO: Este estudo busca abordar as diferentes atribuições do educador frente aos desafios
da contemporaneidade, discutindo sobre suas atribuições frente à atualidade e aos avanços
tecnológicos. Diante dos diversos termos que são utilizados para que os professores busquem cada vez mais conhecimentos é preciso esclarecer o que de fato se entende como processo de formação continuada, pois é notório que as informações e o acesso aos programas.
Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo
bibliográfica, com aporte teórico baseado em NÓVOA (1995), COSTA (2004) e SILVA (2011).
O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica
do trabalho. Mediante as leituras realizadas, podemos perceber que a escola e o professor de
hoje têm o desafio de compreender que as tecnologias e a atualidade permeiam o cerco pedagógico e o professor precisa ter consciência de que mundo é este para o qual está ensinando,
qual é o seu tipo de aluno e quais são as ferramentas necessárias para que possamos transformar, reinventar com novas estratégias e possibilidades, dar visibilidade a sala de aula, fazendo
desta, um espaço vivo, atual, privilegiado, espaço de construção do saber e construção de
cidadania, de trocas afetivas, esse é o grande desafio do professor/educador, é o desafio de
“disponibilizar” novas formas de conteúdos e para assim transformar os espaços e as pessoas.

Palavras-chave: Escola; Profissão Docente; Contemporaneidade; Formação.
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INTRODUÇÃO

N

os dias atuais, percebemos que as reflexões acerca do papel do educador frente às
necessidades da contemporaneidade é um assunto que permeia o nosso cotidiano na
educação, já que, em decorrência às mudanças trazidas pela sociedade contemporânea, muda-se também a concepção acerca do papel do professor e sobre o seu modelo de
trabalho, que surgem por meio dos canais de comunicação, tecnologia e informação, que trazem
novos desafios à escola e aos docentes.
Neste contexto de transformação social que a prática docente também se transforma, exigindo
da figura do professor uma constante “atualização”, tirando aquele profissional que está a anos
no sistema, de sua zona de conforto e colocando-o frente às novas configurações sociais que a
escola precisa enfrentar para continuar a existir.
Entretanto, esse continuar a existir, não é apenas enquanto um espaço onde alunos “habitam”
a escola, mas também como um lugar de trocas de conhecimento e vivências, possibilitando
o crescimento profissional do professor e a aproximação do discente daquilo que ele entende
por educação como algo que transforma e seduz. Permitindo o surgimento de uma nova ordem
social pautada em um país onde as injustiças sociais não aconteçam de forma tão expressiva.
Assim, este estudo bibliográfico tem como objetivo refletir sobre o papel do educador na contemporaneidade, discutindo sobre suas atribuições frente à atualidade e aos avanços tecnológicos. Pautado na reflexão sobre a necessidade de incorporar novos saberes e de que forma
essa busca se reflete no discurso do professor, a pesquisa disserta sobre a prática docente e os
novos desafios do educador na atualidade.
Mediante a pesquisa, podemos perceber que a função docente se norteia pelos desafios da
própria profissão, do cotidiano da atuação docente, de sua rotina com alunos e comunidade, e
da dimensão que ela ocupa é circundada pelo desenvolvimento educacional e social. Dentre os
desafios enfrentados podemos identificar que o professor por tantas vezes necessita trabalhar
como articulador em situações advindas das limitações e complexidades que surgem em seu
cotidiano.
As inovações tecnológicas devem ser vistas como instrumentos que facilitam a transmissão
do conhecimento e valorizam a interação professor-aluno. Nesse aspecto, o que deve estar mais
evidente para o professor é o objetivo da ação para o processo de ensino aprendizagem, ou
seja, com que finalidade determinado recurso será utilizado e quais conhecimentos o mesmo
proporcionará que sejam repassados aos alunos. A questão do objetivo para o professor deve
ser tão esclarecida quanto à concepção de linguagem e a concepção de educação, por exemplo, porque só a partir de um ideal bem definido pode ser alcançada uma meta. O papel do
professor atualmente é buscar conhecer a realidade dos seus alunos, da comunidade escolar,
seus anseios e expectativas.

1221

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Vemos que os tempos e espaços educacionais se modificaram e ampliaram, alterando
profundamente os papéis e ações do professor, que passa, tal qual numa fábrica taylorista,
a ter seus tempos e seus fazeres controlados
Com a emergência do conhecimento suscita- por sujeitos externos ao processo escolar.
do pelas grandes revoluções como a científica
A partir do século XX, os avanços tecnológie industrial, nossa sociedade não cessa de criar
novos saberes sobre os mais variados assun- cos popularizaram o acesso à informação, motos. Saberes estes que não necessariamente dificando a maneira como vivemos e, consesubstituem os anteriores, mas que agregam ao quentemente, a maneira como aprendemos. A
conhecimento novos significados, aumentando nossa sociedade, atualmente, está em rede; e
o leque de possibilidades e explicações sobre isso provocou mudanças marcantes. A aprenquase todos os fenômenos naturais e sociais. dizagem não é mais individual, mas sim coletiva. O conhecimento é construído em grupo e
O processo de globalização, as novas tecno- incontestavelmente está mais acessível.

O PAPEL DO PROFESSOR NA
CONTEMPORANEIDADE: OS
DESAFIOS DO DOCENTE NA
ATUALIDADE

logias, a fluidez das informações presentes no
cotidiano, estão presentes também nos sistemas educacionais. Busca-se esclarecer as diversas funções que são atribuídas ao professor
De acordo com (COSTA, 2004, p. 21), é preciso valorizar prática pedagógica e o ciclo de
vida dos docentes além de pensar a escola
como lócus de formação. Sendo assim, a prática docente necessita ser repensada e fundamentada em novos princípios.

Nóvoa (1995, p. 125) destaca que a docência, ao longo dos séculos, foi se delineando
e se estruturando como profissão, na medida
em que ia sendo definido a quem competia a
função de educar. Essa atribuição, por volta do
século XVI, estava a cargo da Igreja, tendo algumas congregações religiosas a responsabilidade específica da educação formal.

A Formação Continuada de professores deixa de ser um adendo, uma complementação
ou uma tentativa de suprir os conceitos que
deveriam ser abordados na formação inicial e
se tornam imprescindível a atuação do profissional no âmbito educacional. A formação continuada retoma o seu sentido original, o sentido de contínuo, o que nunca termina (SILVA,
2011, p. 30).

Nesse sentido, uma gama de elementos foi
sendo incorporada ao trabalho docente: currículo, técnicas pedagógicas, habilitação; sendo
cada vez mais requisitado que o professor se
tornasse um especialista. Medidas de regulamentação da profissão foram implementadas
pelo Estado, tendo a licença para ensinar concedida a indivíduos que dispusesse de alguns
requisitos e que prestassem exame ou concurso.

A educação de uma forma geral, mais especificamente as figuras que a constituem (professor, aluno, família, etc.), está sendo modificada
ao longo dos anos, desde o que diz respeito a
normas e valores, até questões mais didáticas,
como os métodos e os recursos de ensino.
A contemporaneidade impulsionou uma nova
forma de ensinar e de aprender. Ser professor
atualmente exige o domínio de novas metodologias, técnicas e instrumentos.

As mudanças ocorridas, no decorrer dos
séculos, na atividade docente acarretaram a
criação de associações profissionais, afirmando Nóvoa que, “a emergência deste ato corporativo constitui a última etapa do processo de
profissionalização da atividade docente, na medida em que corresponde à tomada de consciência do corpo docente de seus próprios interesses enquanto grupo profissional” (NÓVOA,
1991. p. 125).
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A educação de uma forma geral, mais especificamente as figuras que a constituem (professor, aluno, família, etc.), está sendo modificada
ao longo dos anos, desde o que diz respeito a
normas e valores, até questões mais didáticas,
como os métodos e os recursos de ensino.
A contemporaneidade impulsionou uma nova
forma de ensinar e de aprender. Ser professor
atualmente exige o domínio de novas metodologias, técnicas e instrumentos (NÓVOA, 1991.
p. 125).
O crescente avanço tecnológico tem desencadeado a “sociedade da informação”. Logo,
participando de um processo evolutivo, acredita-se que os sujeitos inseridos em tal sociedade tiveram seus estilos de vida modificados,
em função das alterações econômicas, sociais,
políticas e culturais apontadas pela globalização. Diante dessa realidade, tratando-se de
educação, surge uma indagação: o papel/a
postura do professor mudou? Discutindo a respeito da postura do professor na contemporaneidade, inclui-se uma nova forma de ensinar e
de aprender (NÓVOA, 1991. p. 125).

Contudo, atualmente, a sociedade formou novos sujeitos e, portanto, novos alunos. Estes,
por sua vez, demandam novos professores,
que assumam uma postura diferenciada diante
do processo de ensino-aprendizagem, partindo
dos métodos, pois o público-alvo exige que o
conhecimento chegue até ele de forma dinâmica, interativa e inovadora (NÓVOA, 1991).
A partir dos anos 90 houve, o que se pode
considerar, uma revolução tecnológica, pois o
homem passou a investir cada vez mais no desenvolvimento de produtos e aplicativos avançados que, diga-se de passagem, ocupam gradativamente menos espaço físico e aceleram o
processo de comunicação entre o mundo via
internet (NÓVOA, 1991).
Em decorrência disso, surgiu a “sociedade
da informação”. “Diante destes inovadores recursos tecnológicos da informação, a escola
perdeu seu espaço como única transmissora
de informação e necessita, urgentemente, fazer uso da linguagem audiovisual para tornar a
aprendizagem algo interessante para os alunos
(FERREIRA; SOUZA, 2010, p. 170)”.

É preciso que o educador leve em consideração tudo que for relativo a vida do educando,
seja por meio familiar, social e escolar, pois o
aluno tem seu conhecimento amplo, no qual
deve ser respeitado, seu aprendizado de vida
deve ser visto como uma fonte de estudo, no
qual para o aluno isso é sua realidade e se
torna mais prático aprender por meio da realidade vivenciada no dia a dia do que tentar ensinar ao educando aquilo que para ele é completamente algo desconhecido (NÓVOA, 1991.
p. 125).

Isto nos permite que se faça uma inferência
ao fato que, atualmente, o professor que se
mostrar resistente ao fazer uso dos recursos
tecnológicos pode enfrentar grandes dificuldades em ministrar aula devido à desmotivação
dos alunos, os quais não se sentem atraídos
pelo tradicionalismo. Sobre essa tentativa de
reter a atenção dos alunos, Abreu (2002, p.
6) esclarece que [...] estamos presenciando o
esgotamento do modelo escolar que trabalha
exclusivamente com a linguagem oral e escrita. Este paradigma, que sistematiza o conheciA educação tradicional era centrada no pro- mento, encontra grande dificuldade para dialofessor, fundamentalmente baseada em texto e gar com as novas gerações da cultura digital e
excessivamente expositiva. Porém, a nova ge- audiovisual (Abreu, 2002).
ração está acostumada a agir, em vez de passivamente assistir. Com a evolução das tecnoloNo entanto, não podemos simplesmente desgias e da sociedade, além das oportunidades cartar, em definitivo, a cultura do livro de nossas
de aprendizagem, os alunos também mudaram escolas. É preciso interagir, mixar, ou seja, es(NÓVOA, 1991. p. 125).
tabelecer uma nova sinergia entre a linguagem
audiovisual, a codificação digital e a cultura do
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impresso. É por esses fatores que o educador
da contemporaneidade tem que preparar cada
aula da mesma forma que um artista planeja
seu espetáculo, pensado minuciosamente em
cada detalhe que faça a diferença, pois os discentes não aceitam mais serem simplesmente
receptores, passivos e nem colaboram mais
com a inalterabilidade (ABREU, 2002).

maneira de valorizar os saberes experienciais
dos professores (MORAN, 2007, p. 80).
A formação do professor não se vislumbra
apenas na academia, com a diplomação, mas
sim sobre as reflexões destes quanto à crítica
em si, nos bancos escolares e também para
além destes. Não se pode esquecer que os
mais poderosos e autênticos ‘recursos’ da
aprendizagem continuam sendo o professor e
Um professor que fala bem, que conta his- o aluno.
tórias interessantes, que se adapta às circunstâncias, que sabe jogar com as metáforas, o
Contudo, busca-se uma reflexão: os profeshumor, que usa as tecnologias adequadamen- sores da atualidade dominam as novas tecnote, sem dúvida consegue bons resultados com logias? Há a possibilidade de, com a evolução
os alunos. Os alunos gostam de um professor das novas tecnologias aplicadas à educação,
que os surpreenda, que traga novidades, que os professores serem substituídos pelas mávarie suas técnicas e métodos de organizar o quinas? O grande problema diante desse fato é
processo de ensino-aprendizagem (MORAN, que “professores analfabetos digitais vão fican2007, p. 80).
do naturalmente para trás, porque se colocam
fora do tempo. Perdem a chance de ‘educar
O professor hoje é um profissional multitare- (SHERIDAN; INMAN, 2010 apud DEMO, 2011,
fas e vale ressaltar que exerce essas inúmeras p. 9).
tarefas, muitas vezes, em escolas diferentes,
com jornada de trabalho excedente, tudo isso
A ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE
para obter uma boa remuneração ao final do
mês. Quando se mencionam posturas tradicioAlda (2012, p.4), o professor da atualidade
nais do professor, logo se remete também aos continua tendo a necessidade de dominar o
recursos utilizados por este em sala de aula. conteúdo, porém, não é apenas para expor
Antigamente, a exposição (clássica) de um o que sabe, mas sim para, de forma diferenconteúdo se dava por meio da utilização de um ciada, construir conhecimento junto com seus
quadro negro e um giz (MORAN, 2007, p. 80). alunos, proporcionar o diálogo e a troca de informações. É importante ressaltar que não se
Atualmente, esses recursos foram substituí- objetiva neste trabalho atribuir menor valor/imdos por novas tecnologias, podendo mencio- portância a postura, nem aos métodos, muito
nar, nesse contexto, desde o uso do datashow, menos aos recursos tradicionais utilizados.
passando pela lousa interativa, até a sala de
aula virtual, por exemplo, de onde o professor
Deseja-se apenas evidenciar que a realidade
ministra sua aula por meio de um computador da sala de aula avança concomitantemente à
conectado à internet, o que está favorecendo realidade externa, ou seja, fora da escola, no
e expandindo a viabilidade e a qualidade da meio social, por isso, a didática utilizada ouEducação a Distância (MORAN, 2007, p. 80). trora pode não ser mais tão atrativa para os
alunos, nem eficaz para o processo de ensiNa formação de professores faz-se necessá- no-aprendizagem, em função disso deve ser
rio que estes busquem participar desses pro- adaptada (ALDA, 2012, p.4).
cessos de forma crítica e compromissada com
a educação. Assim, destaca-se a importância
da formação continuada, com vistas à qualificação, reflexão da crítica docente, como uma
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O professor da atualidade deve ser adepto
da concepção de educação continuada, isto
é, procurar, mesmo diante de muitos obstáculos, fazer cursos que lhe ofereçam informações
pertinentes e atuais sobre o novo contexto educacional, envolvendo as vertentes da pesquisa,
do ensino, da inclusão digital e social, do uso
das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), entre outros. “É evidente que os professores necessitam acompanhar as mudanças a
fim de adaptar-se” (ALDA, 2012, p. 4).
A este respeito Ferreira & Souza (2010, p.
167) se colocam: É possível utilizar os novos
instrumentos tecnológicos para ensinar velhos
conteúdos e ensinar novos conteúdos com velhos recursos, pois não se trata aqui de abandonar todos os recursos até hoje utilizados e
substituí-los pelos mais modernos, mas extrair
destes novos recursos tecnológicos todo o potencial que possuem para auxiliar no processo
de ensino e de aprendizagem dos educandos.

A concepção de docência que resulta dessa
ambiguidade está relacionada com linhas mais
gerais de projetos político-sociais que consigam a adesão na sociedade brasileira, valendo
aprofundar a discussão sobre as concepções
de professor presentes em nossa sociedade e
que são internalizadas pelos docentes como
seres sociais porque constitui momento necessário a compreensão de sua própria prática
profissional (MORIN, 2001).
Nesse sentido, segundo Libâneo (1994), indubitavelmente estudos com relação às representações sociais dos docentes constituem
uma tentativa de ampliar a compreensão dos
aspectos que envolvem a educação na nossa
sociedade. Hoje, é necessário ensinar nossos
alunos a refletir, questionar, raciocinar e compreender a nossa realidade, para que possam
contribuir com a sociedade e construir opiniões
próprias. É importante ressaltar também nesse
contexto que o computador é um instrumento bastante utilizado para a aprendizagem de
línguas. Nesse sentido, são desenvolvidos softwares pensados especificamente com essa
finalidade (LIBÂNEO, 1994, p.88).

Vemos a necessidade de o docente ultrapassar a fundamentação técnica e fragmentada,
para agir em situações novas e problemáticas,
que conduzam a ações decisórias e a capacidade de iniciativa, com uma postura flexível,
Nesse cenário, o trabalho docente é atividapermeada por uma visão sistêmica e estratégi- de que dá unidade ao binômio ensino-aprenca (FERREIRA & SOUZA (2010, p. 167).
dizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a
Nessa perspectiva, Morin (2001, p. 21) res- tarefa de mediação na relação cognitiva entre
salta o papel do docente frente ao uso das tec- o aluno e as matérias de estudo (LIBÂNEO,
nologias de informação e comunicação de for- 1994, p. 88).
ma apropriada e contextualizada, mantendo- se
sempre em constante atualização e preparação
Segundo Libâneo (1994), há muito se tenta
para desempenhar sua função. Verifica-se que chegar há um consenso sobre a definição do
o processo de atualização e formação docen- ato de educar, bem como do papel do educate, não se restringe ao momento da formação dor, conforme enfatiza o autor acima citado, a
inicial, pois ele se prolonga por todo o trajeto este docente recai a atribuição de realizar a
profissional do docente, mediante uma relação mediação entre o educando e o conhecimento
dialética (MORIN, 2001, p. 21).
a ser reconstruído, portanto cabe ele a responsabilidade de promover meios que possam esA educação e o ambiente escolar, hoje, são timular e desafiar o discente, para que o mesdecerto bem diferentes do que foi há alguns mo possa ter condições de se tornar sujeitos
anos. A educação na atualidade apresenta de- ativos e autores do seu próprio conhecimento.
mandas específicas que dialogam com a crescente globalização e interligação da sociedade.
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Para Libâneo (1994), falar sobre formação
docente e suas implicações para a atuação
na escola como se configura hoje, apesar de
parecer um assunto bastante explorado, ainda
causa desconforto e bastante polêmica, principalmente dentro das escolas, já que o entendimento sobre educação, mesmo entre os que já
estudaram a respeito da sua função no que diz
respeito a seu papel na sociedade contemporânea, causar confusões no aspecto semântico
do termo.

É necessário ouvir mais aqueles que fazem
parte do cotidiano das escolas, que vivenciam
seus problemas e que estão diretamente ligados a eles. A universalização do ensino e do
acesso à escola trouxe consigo a necessidade
de ressignificação do ensino e ninguém mais
do que os professores estão conscientes disso. A quantidade de informação a que nossos
alunos têm acesso hoje é imensurável; o que
a escola precisa é descobrir como transformar
essas informações em conhecimento (AZAÉ notório que a escola tem assumido papéis NHA, 2004, p. 372-373).
que antes não eram seus e que agora acabam
Para o autor Assim, o educador contemposendo trazidos para dentro dela e nem sempre
há um preparo de quem nela trabalha para assu- râneo é aquele que busca despertar no edumir tarefas que não se cogitava. O que é preciso cando a autocrítica, fazendo com que o aluno
entender e assumir é que essas transformações aprenda a ser um sujeito ativo, expondo suas
sociais ocorreram e que a escola não pode ficar opiniões sempre que necessário, pois diante
alheia a essas mudanças, como se seus muros das adversidades tanto aluno quanto professor
fossem intransponíveis e seus alunos ao aden- devem se adequar ao novo, tornando – se pestrarem seus portões passassem por um proces- quisadores (AZANHA, 2004).
so de volta no tempo, um tempo do qual eles
não fizeram parte (LIBÂNEO, 1994).
Dessa forma, cabe avaliar o papel do professor contemporâneo como mediador do coAssumir papéis que antes não eram seus é
inevitável, o que não pode ser considerado uma nhecimento, facilitador, pesquisador, flexível e
crise, “no caso da escola, haveria crise se o companheiro, pois a partir dessa análise se
mundo escolar, que tem uma subcultura própria, pode afirmar que o seu perfil fica estritamente
permanecesse imobilizado num momento que baseado no método favorável ao desempenho
é caracterizado por fortes mudanças sociais e educacional, formal, sociável e ético do educando. Para tanto, o ato de educar seria ofereculturais” (AZANHA, 2004, p. 372-3).
cer ao indivíduo meios para que o mesmo posUma reflexão fundamental à ideia de neces- sa se desenvolver integralmente em todos os
sidade de mudança nas direções do trabalho aspectos, adquirindo assim pré-requisitos que
do professor encontra-se no fato de que as o possibilite a se adaptar e evoluir de acordo
estruturas básicas da escolarização se estabe- com as necessidades existentes no atual conleceram em outros tempos, com fins anacrôni- texto social (AZANHA, 2004).
cos, enquanto a sociedade muda para uma era
pós-industrial, pós-moderna (AZANHA, 2004, p.
O professor facilitador permite aos alunos
372-3).
conhecer muito além daquilo que ele mesmo
A aprendizagem escolar tem um vínculo direto conhece e resgata uma visão agostiniana que
com o meio social que circunscreve não só as é citada por Rodriguez (2008): “Agostinho
condições de vida das crianças, mas também a afirmava: ‘Em tanto sou bom mestre enquansua relação com a escola e estudo, sua percep- to sigo sendo aluno’” (RODRIGUEZ, 2008, p.
ção e compreensão das matérias. A consolida- 17). Dessa maneira, o professor facilitador na
ção dos conhecimentos depende do significado aprendizagem, se deixa ensinar pelos alunos
que eles carregam em relação à experiência so- que buscam o saber por fontes que ele sugere.
cial das crianças e jovens na família, no meio
social, no trabalho (LIBÂNEO, 1994, p. 87).
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De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, o estudante deve “perceber-se integrante, dependente e agente transformador
do ambiente” (BRASIL, 1998, p. 39) e, a partir
disso, o aprender a fazer, também pode ser
considerado como o reconhecimento de que
se pode contribuir ativamente e significativamente para que os problemas da comunidade
em que se está inserido.
É necessário que o professor proponha aos
alunos situações que estejam imersas no seu
dia a dia, para que faça sentido para sua compreensão. E ainda que ele se sinta motivado a
buscar uma solução que será orientada pelo
docente, garantindo que ela esteja adequada
aos aspectos sociais, legais, econômicos e
culturais da sua vida prática, mas sem podar
a contribuição e as escolhas próprias do discente, haja vista que “a atividade que não tem
nenhum componente escolhido pelo aluno tem
poucas chances de envolvê-lo” (PERRENOUD,
2000, p. 74).
A escola precisa rever suas ações e o seu
papel no aperfeiçoamento da sua prática educativa, sendo necessária uma análise sobre
seus conceitos didático-metodológicos, na
busca de uma adequação pedagógica ao atual
momento, buscando assim, a sua função transformadora e idealizadora de conhecimentos
pautando o resultado de suas ações em saber
concreto (PERRENOUD, 2000, p. 74).

cada educador desempenha simultaneamente,
o papel de formador e de formando e o aluno
interioriza um conjunto de valores favoráveis à
aquisição de cidadania (PERRENOUD, 2000).
Segundo essa concepção (2000), o professor da contemporaneidade não pode ser apenas alguém que aplica conhecimentos produzidos por outrem, mas tenha de ser um sujeito
que assume a sua prática pedagógica a partir dos significados que ele próprio lhe atribui.
Ele precisa ser capaz de cultivar as diferenças,
criar oportunidades para expandir o conhecimento, ampliar a convivência e a sensibilidade
na formação do aluno e se configura como modelo de competências e de uma cultura de excelência numa diversidade de imagens e representações. Também precisa saber estruturar e
orientar a sua prática, selecionar determinados
conteúdos, dar prioridade a certas atividades
e aprimorar a competência de aprender a decifrar várias linguagens, percorrer diferentes
motivações humanas, ampliar o seu leque de
experiências (PERRENOUD, 2000).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do
tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em
livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos
e jornais. O referencial teórico disponibilizado
via Internet permitiu uma ampla fundamentaAssim, ao refletir sobre a função do professor ção teórica do trabalho. Para fundamentar este
como um profissional da educação que contri- artigo, as bibliografias consultadas focam em
bui para uma transformação qualitativa da so- NÓVOA (1995), COSTA (2004) e SILVA (2011).
ciedade, há de se considerar a presença da
Nesta pesquisa foram analisados alguns arresponsabilidade político-social na docência,
haja vista que, a formação do cidadão perpas- tigos, documentários, teses e outros trabalhos
sa pela dimensão da formação política, pois científicos que discutem e apresentam refleesta propicia formar cidadãos críticos e trans- xões, sugestões que podem contribuir para
formadores. O papel do educador contemporâ- uma maior compreensão da temática apresenneo é de mediação entre o aluno e o conheci- tada, que nos mostra que são muitos os desamento a ser trabalhado e construído, ou seja, fios que o professor enfrenta em seu cotidiano,
deve conceber estratégias de ensino que vie que as condições propostas muitas vezes
sam ensinar a aprender, bem como persistir no
não contemplam suas necessidades, mas,
empenho de auxiliar os alunos a pensarem de
forma crítica é aprender novamente a aprender suas práticas são fundamentais para a conscomo ensinar, por meio da troca de experiên- trução da educação e ao processo de ensino.
cias se cria um espaço de formação mútua, e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das leituras realizadas, podemos perceber que o professor tem enfrentado na sociedade contemporânea, podemos perceber que o trabalho educativo constitui uma atividade de
cunho intelectual, onde se articulam as dimensões do saber, do saber-fazer e da reflexão em torno dos seus objetivos enquanto prática social, vale ressaltar que tais habilidades não envolvem
somente o domínio de técnicas e ferramentas práticas, mas a compreensão de suas relações
com o contexto social no qual se realiza e os propósitos transformadores de que deve se revestir
em relação aos sujeitos do processo educativo e à realidade social na qual estão inseridos.
Considerar a realidade em que os alunos estão inseridos deve ser o primeiro passo para uma
educação comprometida com os menos favorecidos. Cada realidade requer diferentes ações.
É preciso respeitar a leitura de mundo dos alunos para, a partir daí, construir juntos os saberes
necessários ao exercício da cidadania.
Foi possível refletir sobre as modificações no papel do professor e o cenário em que ele atua,
marcado por constantes transformações e sobre suas relações estabelecidas entre o saber e o
fazer, no que tange a prática e planejamento, respectivamente.
Vimos que o papel e a postura do professor foram modificados, já que o público-alvo exige a
reformulação de métodos, técnicas, instrumentos e recursos, desde a interação linguística professor-aluno, até a utilização de novas tecnologias.
Em pleno séc. XXI, percebe-se que na construção do saber, a tecnologia passa a dominar
os espaços locais e temporais, impedindo muitas vezes a atuação dialógica, as pessoas vão
perdendo as relações interpessoais, a transmissão de emoções, a vida prática, a relação com
a família, o lazer tudo isso fica comprometido. Com o uso inadequado da tecnologia acontece
a individualização do ser humano, tornando-o espectador e talvez um indivíduo sem estímulos
para superar barreiras, explicações dialética do dia-a-dia, sem afinidade com o social e alienado
em suas relações com o global.
Estamos vivendo em um mundo de constante transformação onde o conhecimento torna-se
cada vez mais, fator diferenciador. Os futuros educadores, serão responsáveis pela organização
deste conhecimento junto aos aprendizes. É necessário que estes educadores tenham clareza
de que o processo ensino-aprendizagem se encontra em reformulação contínua diante das transformações sociais e do avanço tecnológico e científico.
O educador precisa estar disposto a buscar sempre mais; buscar novos métodos; criar; inovar;
pesquisar; e nunca ceder ao comodismo. Professores críticos, reflexivos, que repensam a sua
prática buscando favorecer cada vez mais a aprendizagem dos alunos, são professores bem-sucedidos, exatamente pelo fato de não encararem à docência como uma simples transmissão
de conhecimento e por não se considerarem os detentores do saber no âmbito da sala de aula.
É preciso que o educador na atualidade busque meios para tornar o processo educacional
mais significativo, utilizando os recursos tecnológicos e fontes de informação para adquirir e construir conhecimentos, favorecendo a progressão
do aluno na aprendizagem, compreendendo que o papel de educar
consiste em selecionar os estímulos adequados à promoção do desenvolvimento do educando, vendo-o sempre como um todo, observando suas potencialidades e dificuldades.
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UM ENSAIO SOBRE O PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Este trabalho compreende no levantamento teórico de metodologias de ensino/
aprendizagem para os primeiros anos do Ensino Fundamental procurando entender como o
sujeito aprende e a formação de conceitos nas crianças pré-operatórias. Analisando as teorias
de Piaget, Ausubel, Novak, Pozo e outros pretende-se sinalizar as tendências futuras de metodologias de ensino a fim de melhor a aprendizagem das crianças brasileiras.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Construtivismo; Estruturas Cognitivas; Processo;
Ensino/Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo é um levantamento bibliográfico com objetivo de compreender as estruturas e funcionamento da inteligência para compreensão do processo de ensino-aprendizagem nas crianças entre 7 e 11 anos de idade descrito por Jean
Piaget como período operatório concreto. Pretende-se descrever a formação de conceito pelas crianças e, assim sinalizar as tendências futuras de metodologias de ensino.
A partir dos conhecimentos que dispomos sobre cognição humana, quais são as metodologias de ensino eficazes que estimulam o processo ensino/aprendizagem dos educandos? De face a essa pergunta, uma pesquisa bibliográfica pode elucidar ou nos fornecer
caminhos, meios, orientações para um efetivo trabalho escolar, onde os docentes tenham
conhecimento do funcionamento da mente para uma efetiva aprendizagem dos discentes.
A teoria epistemológica de Jean Piaget e seus colaboradores, juntamente com a teoria cognitiva
de Ausubel e Novak, fundamentam modelos cognitivos que estimulam a aprendizagem e estão de
acordo com as necessidades da Sociedade do Conhecimento. Uma sociedade que exige dos sujeitos atos que promovem o aprender a aprender, produção de conhecimento e a autonomia intelectual.
Este trabalho justifica-se pela nossa inquietação e preocupação com o processo de ensino/aprendizagem desenvolvido na maioria das escolas no Brasil. Pesquisas demonstram um baixo nível cognitivo
dos alunos em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências cognitivas (Folha de
São Paulo,ago.2003). Sendo cada vez mais urgente nosso conhecimento de como o sujeito aprende.
Verifica-se nas escolas de todo o Brasil uma baixa aprendizagem em relação à linguagem e
à matemática. Sabemos que o baixo investimento na educação e a pouca qualidade nas faculdades/universidades na formação dos professores e o pouco interesse dos pais na participação da vida educacional de suas crianças. Segundo a site QEdu “no Brasil 8 de cada 10 alunos concluintes do Ensino Fundamental não aprenderam o adequado em matemática”. (2017).
Teóricos contemporâneos como Ausubel e Novak acreditam que este fato ocorre devido à falta de
significados práticos, e mesmo teóricos, dos conteúdos ensinados para as crianças. Nesse sentido,
os conteúdos escolares não são significativos ao cotidiano dos aprendizes, na medida em que são
ensinados arbitrariamente, sem conexões com conceitos prévios e com a realidade delas. O que
faz sentido é aquilo que entra em conexão com o saber prévio e com as experiências anteriores.
Nossa inquietação é proveniente da percepção de que falta “algo mais” nesse processo ensino-aprendizagem, que é indubitavelmente essencial na formação do educando. Esse “algo mais” é a
insatisfação ou não aceitação, de uma forma quase intuitiva e não científica, dos métodos de ensino
desenvolvidos atualmente nas escolas. Assim, reconhecemos que “podemos fazer de forma diferente”. Mas, como? Como transformar um ato intuitivo em ação de ensino intencional e reflexiva?
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A pesquisa busca essas respostas que serão analisadas, primeiramente, por meio de estudos dos
processos de funcionamento da inteligência e da aprendizagem e, posteriormente, sinalizaremos metodologias de ensino que correspondem às nossas expectativas para uma aprendizagem significativa.
Desta forma, nosso trabalho será fundamentado pela epistemologia genética de Piaget: estrutura e funcionamento da inteligência humana. Além disso, estudaremos a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel e Novak, com o objetivo de compreender o processo de
aprendizagem e o uso de ferramentas cognitivas para o desenvolvimento metacognitivo. E
a solução de problemas como ferramenta de aprendizagem defendida por Ignacio I. Pozo.
Portanto, esse trabalho pretende compreender os processos de desenvolvimento da inteligência para identificar métodos de ensino que respondam às expectativas da sociedade do conhecimento e sinalizar tendências do uso de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.
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do nesta perspectiva, não é o professor mas
sim a tecnologia, o professor passa a ser um
mero especialista na aplicação de manuais e
Segundo Kohlberg (1992), duas grandes sua criatividade fica dentro dos limites possícorrentes epistemológicas influenciam o pen- veis e estreitos da técnica utilizada [...] (ARAsamento pedagógico no Ocidente: a empirista NHA, 2006, P.108)
e a construtivista. Essas epistemologias deAqui cabe citar a educação bancária de Pauterminaram, e determinam, fins educacionais,
fundamentos psicológicos e metodologias de lo Freire (2017) onde o professor é o detentor do saber e o “aluno” é aquele que espera
ensino.
ser preenchido pelo conhecimento do profesO Empirismo, corrente de pensamento repre- sor. Neste sentido Freire(2017, p.82) conceitua
sentada por Locke, Berkeley, Hume e Hobbes, educação bancária como “ato de depositar, de
observa que o conhecimento é proveniente do transferir, de transmitir valores e conhecimenambiente, isto é, externo ao sujeito, a partir da tos …”. Nesta visão o educador é ativo, pensanexperiência sensível. Assim, nas palavras de te, e o aluno passivo, não escolhe, não pensa,
John Locke, o sujeito é uma “tábula rasa” que não atua. Enfim, diante desse pensamento de
é preenchida pelos estímulos advindos do am- educação bancária Paulo Freire (2017) conbiente, e esses processos de aquisição se ori- clui que os homens são “vistos como seres da
ginam pelos sentidos. Essa concepção filosó- adaptação, do ajustamento” (FREIRE, 2017, p.
fica fundamenta a psicologia associacionista/ 83).

MODELO TEÓRICO - EMPIRISMO /
CONSTRUTIVISMO

behaviorista de Skinner, baseada no processo
de aprendizagem por estímulo/resposta.
Esse processo de aprendizagem gerou um
ensino que predomina o “dizer, o mostrar e a
parturição das idéias” (SKINNER, 1968, apud
NÉRI, 1980 p.120). O conhecimento, nesse
contexto, é transmitido por representações e
não por operações. Observamos nessa concepção um processo de ensino-aprendizagem
que se efetua de forma arbitrária, modelando
o comportamento por meio de reforços ambientais. Essa modelagem é denominada condicionamento operante, que as pesquisas observam não estimular a atividade intencional,
a reflexão, o aprender a aprender, a solução
de problemas, a autonomia intelectual e moral
(MENDES, 2002).

Para Jonassen (1992) na visão tradicional
pensamento e aprendizagem tem uma pequena diferença. “Objetivismo trata o conhecimento como informação mediada externamente
que é gerenciada e transmitida pelo professor
para o aprendiz. O propósito da educação é
que o aprendiz adquira o conhecimento do
professor.” (tradução livre) Portanto o conhecimento é determinado pelo professor e não pelo
aprendiz e é externo a ele.

Observamos, pois, que os métodos tradicionais enfatizam a aprendizagem por recepção,
mesmo nas fases pré-operatória e operatória
concreta que são fases do desenvolvimento infantil classificadas por Piaget. Nestas duas fases, em especial, que ocorrem entre os 2 anos
de idade à 12 anos, ou seja, são as idades em
Nas escolas brasileiras o pensamento de que as crianças ocupam os bancos escolares
Skinner inspirou a Pedagogia Tecnicista imple- da educação infantil ao ensino fundamental.
mentada nos anos 70 e:
De modo geral, esses métodos de ensino
“definiu uma prática pedagógica altamente tradicionais criam situações de aprendizagem
controlada e dirigida pelo professor com ati- nas quais aluno, primeiramente, apreende os
vidades mecânicas inseridas numa proposta conceitos por recepção, de modo arbitrário e
educacional rígida e passível de ser totalmente posteriormente, relaciona-os com o cotidiano e,
programada em detalhes [...] O que é valoriza- então, passa a trabalhar com o concreto. Cons1234
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tatamos, dessa maneira, que esses métodos
desconsideram o desenvolvimento da inteligência segundo a teoria de Piaget.

PIAGET E O SUJEITO EPISTÊMICO
A preocupação de Piaget é do Sujeito Epistêmico que “é o estudo dos processos de
pensamento presentes desde a infância inicial
até a idade adulta” (RAPPAPORT, 1981 p.51).
Com uma visão interacionista do sujeito Piaget
mostrou que o homem “num processo ativo de
contínua interação, procurando entender quais
os mecanismos mentais o sujeito usa nas diferentes etapas da vida para poder entender o
mundo” (RAPPAPORT, 1981 p.51).

A segunda epistemologia, o construtivismo,
se origina de alguns pensadores contemporâneos: Piaget, Vygotsky, Wallon, Maturana, Ausubel e outros. Essa concepção propõe que a
aquisição do conhecimento é construída pelo
indivíduo na interação com o meio. Nessa perspectiva, cada sujeito conhece o objeto diferentemente, pois o conhecimento é interno a ele e
está diretamente relacionado às experiências
individuais. Este pensamento inspirou a PeSegundo Rappaport (1981) Piaget procudagogia Construtivista Sociointeracionista que
ra entender como as estruturas mentais ruditem como característica principal a interação
mentares do recém nascido se transformam
entre aluno, professor e conhecimento que seem pensamento lógico formal e complexo do
gundo Moretto (2003, p.42-43) :
adolescente. E certamente não é reproduzindo
[...] o construtivismo se apresenta como uma conhecimento mas sim atuando na realidade,
corrente epistemológica que renuncia à objeti- interagindo com os objetos e com os outros e
vidade tal qual é proposta nas epistemologias portanto, produzindo o próprio conhecimento.
empirista, realista e racionalista, dentre outras.
[...] Em vez de partir, como a maioria das epistemologias tradicionais, da existência de um
mundo organizado que envia ao observador as
informações que lhe permitirão conhecer a realidade, o Construtivismo parte do observador
que constrói ou inventa a realidade com a qual
ele estabelece uma correlação dialética por
intermédio da experiência (MORETTO, 2003,
p.42-43).
Assim também, segundo Jonassen (1992 p.
3), “nesta concepção o conhecimento é distinto da informação. Informação são estímulos
que são percebidos e gravados pela mente. A
teoria cognitivista assume que o aprendiz interage com a informação interpretando-a e construindo conhecimento pessoal”. (tradução livre)
Essa epistemologia fundamentará o nosso
modelo cognitivo na análise das metodologias
de ensino, e sinaliza tendências de novas metodologias de ensino que atendam à necessidade da sociedade contemporânea. Cabe ressaltar que, nesse momento, a fundamentação
cognitiva se baseará principalmente nos modelos de Piaget, Ausubel, Novak e Pozo.

Piaget, a partir de suas pesquisas, concluiu
que a aquisição do conhecimento não se dá
por simples registro de observações sem atividade de estruturação do sujeito, e, também,
que não existem estruturas cognitivas inatas
(MENDES, 2002). Portanto, não herdamos estruturas cognitivas esgotadas ou concluídas, e
sim as possibilidades de desenvolvê-las.
Rappaport (1981) explica o conceito de hereditariedade em Piaget. Afinal o que herdamos
para desenvolver nossa inteligência? Como
acontece o amadurecimento da inteligência?
Rappaport (1981) diz que “ o indivíduo herda
uma série de estruturas biológicas (sensoriais
e neurológicas) que predispõem ao surgimento de certas estruturas mentais (RAPPAPORT
1981, p.55). Isto significa que não herdamos a
inteligência, o que herdamos são organismos
que irão amadurecer e se tornarem mais complexos. E isso ocorre quando o sujeito, desde
o nascimento, atua e interage com os outros
seres e objetos do meio social e ambiental.
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A Biologia considera ser vivo aquele que
possui funções como reprodução, organização, adaptação e a fronteira entre o organismo
e o meio. Essas funções são invariantes, e são
elas que estruturam e desenvolvem a inteligência humana. As estruturas biológicas funcionais invariantes básicas são a organização e a
adaptação. O processo de adaptação intelectual se dá pela assimilação e acomodação, e
a organização cognitiva tem função reguladora
da razão. Como afirma Flavell (1975, p. 46),
“todo ato inteligente pressupõe algum tipo de
estrutura intelectual, algum tipo de organização
dentro da qual ocorre”.
A adaptação cognitiva é essencialmente um
ato de assimilação e acomodação que, embora distintos, são indissociáveis. Para assimilar
um objeto é necessário acomodá-lo na estrutura cognitiva, e, para que haja reconhecimento (abstração) do novo objeto é importante ter
alguns esquemas acomodados nessa estrutura cognitiva. Podemos considerar, então, que
adaptação intelectual é o equilíbrio entre assimilação e acomodação. Conforme Kelly (1955
apud FLAVEL, 1972), “adaptar-se intelectualmente à realidade é interpretar esta realidade
de acordo com alguma construção duradoura
existente na própria pessoa”. Assim, para Piaget (1975, p. 15) “inteligência é adaptação”.
Como Piaget observou (1980, apud Mendes,
2002), a inteligência se processa no seguinte
sentido: abstração empírica → relações → sistema formal. Portanto, segundo Mendes (2002),
“o ponto fundamental da teoria de Piaget é que
a abstração reflexiva é uma construção provocada pela abstração empírica”. Isso significa
que o aprendiz, principalmente nas fases pré-operatória e operatória concreta, deve manter
contato com os objetos a serem aprendidos,
pois a formação de conceitos se dá por meio
da manipulação de objetos para, depois, fazer
relações entre eles, ou seja, atingir a abstração reflexiva.A função da inteligência é, segundo Mendes (2002 apud PIAGET, 1967, p.27),
“descentrar o comportamento, liberando dos
acontecimentos atuais através de um jogo de
reconstituições e de antecipações conceituais
mais amplas, de assimilação ao já conhecido
e de acomodação ao previsto”.

DAVID AUSUBEL
Segundo Flavell (1975, p. 50), “o organismo é capaz de assimilar apenas aquilo que as
assimilações passadas o preparam para assimilar”. Observamos que este pensamento fundamenta a teoria cognitiva de David Ausubel,
que vê o armazenamento de informações no
cérebro humano como “sendo altamente organizado, formando hierarquia conceitual na qual
elementos mais específicos de conhecimento
são ligados (e assimilados) a conceitos mais
gerais, mais inclusivos” (MOREIRA; MASINI,
1982, p. 7).
Dessa forma, as estruturas cognitivas são
hierarquias organizadas de conceitos, ou seja,
conceitos e proposições mais inclusivos, com
maior poder de generalização, estão no topo
da hierarquia e abrangem conceitos e proposições menos inclusivos, com menor poder de
generalização (NOVAK; GOWIN, 1984). Nesse
sentido que Ronca afirma que essa organização hierárquica dos conceitos é “o principal
fator que influencia a aprendizagem”.
A aprendizagem significativa de Ausubel “é
o processo pelo qual uma nova informação se
relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA; MASINI, 1982), ou seja, a aprendizagem
significativa ocorre diferentemente da aprendizagem mecânica, pois essa não é associada
a conceitos prévios das estruturas cognitivas
tornando-se, por isso, uma aprendizagem arbitrária, sem ligação a estruturas específicas
denominadas subsunçores.
Subsunçores são idéias, proposições que
existem na estrutura cognitiva e servem como
idéias-âncoras às novas informações (MENDES, 2002). São adquiridos pela formação de
conceitos, que se inicia no pensamento pré-operatório por meio da experiência empírico-concreta. Posteriormente, observa-se, na escola, a formação de conceitos adquiridos por
um processo de aprendizagem por recepção,
e esta pode ser de forma automática, isto é,
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quando o aprendiz adquire uma informação em
Percebemos que para a solução de probleuma área totalmente nova para ele mas que mas, apresentado por Pozo, é importante as
pode servir-lhe de subsunçor para uma outra estratégias, técnicas e habilidades específicas
informação.
que podem ser automatizadas através da prática contínua e que fique muito claro o que é
Novak (1984) e colaboradores propuseram a um exercício e o que é um problema. Assim
estratégia de mapas conceituais como recurso segundo Pozo (1998 p. 17):
didático para avaliação e análise da aprendizagem. Os mapas conceituais são ferramentas
Na solução de problemas, as técnicas ‘socognitivas para uma aprendizagem significativa bre aprendidas’ previamente exercitadas conse podem, também, “servir como instrumento tituem um meio ou recurso instrumental nede metacognição, isto é, de aprender a apren- cessário, mas não suficiente, para alcançar
der” (NOVAK e GOWIN, 1984). Assim os ma- a solução; além delas, são exigidas estratépas conceituais são construções pessoais que gias, conhecimentos conceituais, atitudes, etc.
representam a teoria da aprendizagem signifi- (POZO, 1998 p. 17).
cativa. (MOREIRA; MASINI, 1982)
Os estudos realizados nas últimas décadas
pela psicologia cognitiva e educacional, seJUAN I. POZO
gundo Pozo (1998), podem nos orientar na
Nos estudos de Juan I. Pozo (org. 1998) pro- compreensão dos processos que envolvem a
põe a aprendizagem através da solução de solução de problemas e como podem ser apriproblemas. Ele sugere que o objetivo do méto- morados com o ensino.
do é “fazer com que o aluno adquira o hábito
Considerando isso, apontamos metodologias
de propor-se problemas e de resolvê-los como
forma de aprender” (POZO,1998 p.15). No mé- de ensino que estejam de acordo com a epistodo aprender por solução de problemas não é temologia piagetiana. Acreditamos que essas
apenas ensinar os educandos estratégias para metodologias possam desenvolver as capacisolucionar problemas mas “também em criar dades cognitivas dos aprendizes, tornando-os
neles o hábito e a atitude de enfrentar a apren- sujeitos ativos, criativos, com autonomia intedizagem com um problema para o qual deve lectual e atendendo, assim, às necessidades
ser encontrada uma resposta.” (POZO, 1998 da sociedade contemporânea.
P.14)
Pozo (1998), deixa claro a distinção entre
exercícios e problemas: estes primeiros são
qualquer problema que quando repetido várias
vezes se torna um exercício. Já um problema
“é uma situação nova que requer estratégias
de técnicas já conhecidas” POZO, 1998 p.16).
Ou seja, a solução de um problema (novo) exige estratégias e técnicas previamente exercitadas. Portanto Pozo (1998, p.17) explica que
“os exercícios e os problemas exigem dos alunos a ativação de diversos tipos de conhecimentos, não só de diferentes procedimentos
mas também de diferentes atitudes, motivação
e conceitos.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho procuramos apresentar, em primeiro lugar, uma curta distinção entre os modelos empirista e construtivista que ocupam os pensamentos dos pedagogos que estudam sobre
a aprendizagem. São duas grandes correntes que amparam os estudos de Skinner e Piaget
respectivamente.
Nossa atenção se voltou à este trabalho por percebermos que ainda existem escolas que estão ancoradas no empirismo acreditando que as crianças aprendem por repetição e decoreba.
Hoje já podemos contar com estudos aprofundados da mente humana onde concebemos que
a aprendizagem é algo de dentro para fora e não ao contrário.
Acreditamos que esse modelo skinneriano de descrever a aprendizagem desconsidera as possibilidades cognitivas da mente humana. Podemos aprender por repetição, por decoreba, por
recepção. Mas esta aprendizagem, além de não ter significado para o sujeito, ainda, o mesmo,
poderá esquecer com facilidade o objeto de aprendizagem, já que a memória descarta aquilo
que não faz sentido.
O papel da escola, do professor por longo tempo foi o de transmitir informação. E o papel do
aluno foi de receber estas informações e guardá-las para uma posterior verificação. Segundo
Moretto (2003) o foco era na aquisição dos conteúdos e o profissional saído da escola era
exigido que estivesse com “cabeças cheia de informações, mesmo que descontextualizadas,
anacrônicas ou sem utilidade prática” (MORETTO, 2003, P. 120).
Pressupor na simplicidade da cognição humana é não identificar as complexidade do nosso
ser; é aceitar que somos todos iguais e que percebemos o mundo do mesmo modo. Este pensamento restrito é bastante egocêntrico. A capacidade e complexidade da mente humana ultrapassa, certamente, até a visão de Jean Piaget para a qual devemos nos debruçarmos se quisermos
ter uma compreensão de como o sujeito aprende. Até porque Paulo Freire (2015) nos convoca
para uma prática educativa consciente do nosso fazer pedagógico ao dizer:
[...] é algo muito sério. Lidamos com gente, com crianças adolescentes e adultos. Participamos
de sua formação. Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos intrinsecamente a eles
ligados no seu processo de conhecimento. Podemos concorrer com nossas incompetência, má
preparação, irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas, podemos, também, com nossa responsabilidade, preparo científico e gosto do ensino, com nossa seriedade [...] contribuir para
que os educandos vão-se tornando presenças marcantes no mundo” (FREIRE, 2015, .47)
Para Moretto (2003) ”o novo foco na educação escolar não abandona conteúdos, mas deles
se utiliza para que o aluno desenvolva habilidades e alcance competências exigidas do novo
profissional cidadão.” Por isso pensar nas metodologias educacionais voltadas para a aquisição
do conhecimento de modo significativo compete ao estudante a garantia de suas habilidades
inatas e do seu desenvolvimento integral e idiossincrático.
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É relevante lembrar que o conhecimento não pode ser totalmente idiossincrático. Afirma Jonassen (1998) que “apesar da construção individual do conhecimento, a maioria de nós desenvolve
um mesmo ou similar esquema para a grande maioria do nosso conhecimento.” (tradução livre)
Pois se assim não fosse não haveria comunicação e nem mesmo troca de conhecimento. Um
exemplo que Jonassen (1998) nos oferece é o da cadeira. Nós compartilhamos o mesmo significado de cadeira, assim há na sociedade algumas construção da realidade comuns a todos
como um acordo.
Antes de terminar quero fazer algumas considerações que retiro de Trocmè (2004) que fala
sobre o papel do educador é:
coerente com a realidade cognitiva, quando ele acompanha o aprendente em sua descoberta
do meio ambiente e na exploração de suas próprias capacidades de troca com esse ambiente,
em seu percurso em direção à autonomia, ou seja, em direção ao momento em que ele será
capaz de gerir a si mesmo [...] (TROCUMÈ-FABRE, 2004 p. 29).
Percebemos que o papel do professor na teoria cognitivista, diferente da visão behaviorista, é
de troca, comunicação e interação, para que o sujeito aprendente percorra seu caminho do conhecimento até sua autonomia intelectual que não é dada e sim construída (TROCUMÈ-FABRE,
2004).
Finalizo este artigo com as palavras de Moretto (2003): “em síntese, a escola terá cumprido
sua função social se ajudar a formar gerentes de informações e não meros acumuladores de
dados.”
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO
COMO MEDIADOR ENTRE ESCOLA E
COMUNIDADE

RESUMO: O presente trabalho intitulado: O coordenador pedagógico como mediador entre
escola e comunidade, consiste num estudo com o propósito de analisar o envolvimento da
coordenação pedagógica no processo de aproximação idealizada entre escola e família. Esta
interação deve ser realizada por toda a equipe escolar, de maneira que, o coordenador pedagógico seja o intermediado 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: Coordenação Pedagógica;  Interação;  Família; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

palavra mediador deve ser encarada com muita importância, pois através do trabalho
do coordenador pedagógico, ações de aproximação entre escola e família podem ser
criadas e ampliadas para toda a comunidade escolar. De que forma coordenador pedagógico pode ser o intermediador da aproximação entre escola e família?
A opção pelo assunto em questão, deve-se ao fato de analisar de perto a falta de colaboração entre escola e família, pois na grande maioria dos casos, a escola afirma que o papel de
educação destina-se à família, esta que por sua vez, afirma ser da escola o papel de educar
seus filhos. Há portanto uma visível ruptura na interligação entre ambos, tendo no centro deste
problema o aluno sendo o maior prejudicado.
O estudo deste projeto justifica-se por discorrer sobre um tema que é fundamental e que
constitui todo o processo educacional – a interação efetiva entre escola e família. Portanto, esse
projeto tem o propósito de analisar alternativas de trabalhos realizadas na escola, que visem esta
aproximação. E como o coordenador pedagógico apresenta papel muito importante em todo
este processo, o tomaremos como principal mediador desta aproximação, analisando assim
todos os mecanismos possíveis que possa assumir em prol da melhoria da educação.
Identificar ações que o coordenador pedagógico possa desenvolver para que seja possível
estreitar as relações entre escola e família, fazem-se necessárias quando o foco principal é a
qualidade e o êxito do ensino.
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ESCOLA E FAMÍLIA: O QUE AS LEIS
NOS FALAM
“As reformas educacionais, em geral introduzidas por mudanças na legislação, costumam
ser medidas que causam impacto tanto na
estrutura, como no funcionamento do ensino”
(VIERA, 2009).
No longo processo de configuração das relações família escola na modernidade, segundo Cunha (2003), a família definiu-se historicamente como instituição que credita à escola
a responsabilidade por instruir e educar seus
filhos de acordo com os padrões mais avançados da ciência e a escola deseja que pais
e mães, assimilados os conhecimentos científicos disponíveis, compreendam o trabalho dos
professores e o apoiem. No entanto, ambas as
instituições mudaram, assumiram novas configurações e funções na sociedade atual e não
têm dado conta da complexidade dos problemas sociais em que nos vemos ao final do século XX.

Essa tarefa é da família e da escola, pois,
como assinala Arendt (1979, p.235) os pais
humanos, não apenas trazem seus filhos à vida
mediante a concepção e o nascimento. Simultaneamente eles os introduzem em um mundo
e assumem, na educação, a responsabilidade,
ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento
da criança e pela continuidade do mundo.
Essa tarefa também é da escola, pois o
educador, em sua relação com o jovem é um
representante de um mundo pelo qual deve
assumir a responsabilidade [...]. Essa responsabilidade, como destaca Arendt (1979), “não
é imposta arbitrariamente aos educadores; ela
está implícita no fato de que jovens são introduzidos por adultos em um mundo em constante
mudança”.

Se as duas instituições não forem espaços
de preparação das novas gerações, “as crianças e os jovens serão educados nos inúmeros
desvãos do mundo globalizado, que distribui a
todos, igualmente, as sobras do banquete das
grandes nações”, como assinala Cunha (2003:
Nesse contexto de esvaziamento de suas ta- p. 466).
refas formadoras e de perda de autoridade em
Quando as duas instituições assumem as
face dos jovens, as famílias e escolas se culpabilizam reciprocamente, bem como à perda responsabilidades complementares de educar,
de terreno que sofreram em relação aos meios a crise na educação “provocada” pelo confliformativos extraescolares como a TV e as no- to entre família e escola ganha outros sentidos
vas tecnologias de informação. Apesar dos e então ultrapassamos os limites do discurso
conflitos e desencontros, família e escola têm ideologicamente implantado. Caso contrário,
como afirma Snyders (1988: p. 39): “Corre-se
entre suas funções inserir as novas gerações
o risco de acreditar que se compreende o munno mundo, preparar os jovens para o futuro;
do porque ele foi reconduzido a um jogo simpara a vida de adultos. Como bem assinala a
ples de boas e más vontades pessoais.
filósofa Hannah Arendt (1979, p. 234):
A educação está entre as atividades mais
elementares e necessárias da sociedade humana, que jamais permanece tal qual é, porém
se renova continuamente através do nascimento, da vinda de novos seres humanos. Esses
recém- chegados, além disso, não se acham
acabados, mas em estado de vir a ser. Assim,
a criança, é o objeto da educação (ARENDT,
1979, p. 234).

Para Silva (2008) a proximidade dos pais
com o trabalho diário dos professores em sala
de aula, é de extrema importância sendo capaz
de produzir resultados muito positivos. Entretanto, este não é um cenário comum nas escolas públicas.Segundo Paro (2007), a continuidade entre a educação escolar e a familiar,
faz com o aluno entenda a real importância da
educação para sua vida, mas para isto a escola deve buscar formas para que esta interação
ocorra verdadeiramente.
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No parágrafo único do capítulo IV, do Estatuto
O PAPEL DO COORDENADOR
da Criança e do Adolescente (BRASIL 1990),
PEDAGÓGICO
afirma que, ”é direito dos pais ou responsáveis
ter ciência do processo pedagógico, bem como
Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa
participar da definição das propostas educacionais,”. No art. 205 da Constituição Federal Aurélio: “Coordenação é o ato ou o efeito de
coordenar, ou, ainda, a relação entre elementos
(1988):
que funcionam de modo articulado dentro de
A educação, é direito de todos e dever do Es- uma totalidade ordenada” (FERREIRA, 1998).
tado e da família, será promovida e incentivada
Nessa acepção, o profissional de coordenacom a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ção pedagógica, que atua nas unidades escopara o exercício da cidadania e sua qualificação lares, seria o elemento articulador das ações e
relações que se estabelecem no e para o propara o trabalho (BRASIL, 1988).
cesso educativo. Percebe-se na ideia de ordeNão podemos nos esquecer da LDB, que dei- nação como se a escola configura se como um
xa explícito a necessidade de qualidade do en- espaço asséptico, coeso, no qual os conflitos
sino, que deve ser amparada tanto pela escola inexistem, ou, caso contrário, seriam facilmente
contornados pela ação do coordenador (FERquanto pela família:
Art. 1º. A educação abrange os processos REIRA, 1998).
formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por
meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se
ao mundo do trabalho e à prática social.
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996).
Segundo Piaget (1969, p. 38), “A vida é, essencialmente, autorregulação”. Os processos
de desenvolvimento e de aprendizagem são resultantes e reflexos das auto regulações orgânicas que as determinam no terreno das trocas
com o meio. Assim, conhecimento não é cópia
do meio, mas um sistema de interações reais
que refletem a organização autorreguladora da
vida e das próprias coisas. O conhecimento não
parte do sujeito, nem do objeto, mas da interação entre o sujeito e o objeto; com as interações provocadas pelas atividades espontâneas
do organismo e os estímulos externos. Com os
nossos aprendizados, transformamos as nossas
relações, o nosso meio. Ao processo psicológico de transformação de significados e de ações
dá-se o nome de internalização (PIAGET, 1969,
p. 38).

Esse é o modelo de coordenação pedagógica que se tem em mente; um serviço especializado que se volta, prioritariamente, ora
para o atendimento às questões de qualidade
do ensino, ora para a busca da eficiência e
da racionalidade do processo educativo. Para
que haja de fato a qualidade na educação, um
dos principais itens é a gestão democrática, e
neste caso, abordaremos o importante papel
do coordenador pedagógico, que por sua vez,
deve assumir uma postura interacionista entre
todos os envolvidos no processo educacional
(FERREIRA, 1998).
O nome interacionista vem de interação, vindo conceitos – sociológicos: agrupamento das
relações ou ações entre os indivíduos pertencentes a um determinado grupo ou entre os
grupos de uma mesma sociedade (FERREIRA,
1998):
• psicológicos: fenômeno que permite a
certo número de indivíduos constituir um
grupo, e que consiste no fato de que o
comportamento de cada indivíduo se torna estímulo para outro.
O coordenador pedagógico encontra-se muitas vezes com atribuições que não lhes pertence, como nos mostra a pesquisa “O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores:
Intenções, Tensões e Contradições”, encomendada pela Fundação Victor Civita (FVC) à Fundação Carlos Chagas (FCC),
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• revelou que revelou que 55% dos coordenadores conferem se as classes estão
limpas e 72% inspecionam a entrada e saída de alunos todos os dias. Há casos em
que o profissional assume a postura de
inspetor até quando tenta ser formador.
• 22% acreditam que trabalhos de secretaria fazem parte de seu cotidiano;
• 35% realizam atividades relacionadas ao
psicólogo e ao síndico;
• 18% realizam trabalhos de relações-públicas e ainda 4% realizam trabalho de assistência social.

a fazer parte do processo criatório de novas
ideias (SOUZA, 2005).

O autor (2005) cita três tipos de políticas educacionais: a ingênua em que acredita na autonomia das escolas para determinarem os seus
objetivos e que cabe ao Estado ajudar a atingi-los, assumindo o planejamento como técnica;
a liberal cujos rumos advêm dos interesses coletivos; e a realista segundo qual possui função
política e reflete as “relações entre poder e saber” de determinada sociedade. Apesar do seu
componente “ideológico”, as redes de ensino
Percebemos que o coordenador pedagógi- possuem certas limitações na relação com o
co realiza muitas funções que fogem do cunho planejamento da unidade escolar:
pedagógico ao qual lhe cabe, e desta forma
em muitos casos, não recebe a real atenção
Observa-se, assim, um distanciamento entre
devida, sendo vistos como um “coringa”, uma as proposições do planejamento ao nível do
pessoa que pode e de e ajudar em todos os sistema educacional e sua incorporação pelas
mecanismos da escola.
escolas, ao planejar suas próprias ações. Isto
implica que se considere que, na relação entre
O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E esses dois âmbitos do planejamento, produO COORDENADOR PEDAGÓGICO
zem-se mediações que muitas vezes escapam
ao controle puro e simples dos propositores
Segundo Souza (2005), diante de todas fases das políticas educacionais. É neste movimento,
que vivemos atualmente na educação, não se muitas vezes, que se consolida a autonomia
torna exagero afirmar que espera-se da equipe das escolas, que se constitui, no entanto, de
escolar atitudes que geralmente atribuímos a forma sempre relativa (SOUZA, 2005, p.5)
um super herói, dando as devidas proporções
toda equipe deve manter sempre alguns “poUm dos grandes papéis da gestão escolar
deres” em alerta, como aguçar a audição e a
visão, que as vezes pode até prever situações democrática é a criação do projeto político peque tenha que desempenhar sua função com dagógico, onde deve haver a fiel contribuição
garbo e tolerância. Porém também sabemos de todos os envolvidos no processo. Este proque em alguns casos, esta mesma equipe vem jeto político pedagógico deve representar clausando o outro lado dos poderes, a invisibilida- ramente a comunidade na qual a escola está
de, criando descaso em certas situações que inserida, para eu então, questões pedagógideveria exigir uma postura mais intermediadora cas possam ser vistas de modo a fazer real
sentido para toda a comunidade. Para reverter
do cargo (SOUZA, 2005).
tal situação, o coordenador pedagógico deve,
Gerenciar processos na escola exige de seu (SOUZA, 2005, p.5)
responsável, otimização de seus projetos, in• assumir uma postura de confiança em
tegração em todos os sentidos, onde vários
toda a comunidade escolar, pois líderes
setores tem que ser agrupados, claro que esobservam aos seus colaboradores e cuitarão sujeitos a acertos e erros inerentes ao
dam para que haja cooperação.
ser humano, mas para isso deve ter o tato ne• gerenciamento focado em resultado, pois
cessário para lidando com adversidades delíderes centralizadores e preocupados em
mocraticamente e sem tirania. Para práticas
controlar todas as rotinas de seus suborpedagógicas responsáveis, é necessário um
dinados demonstram incapacidade de
ambiente formativo e educativo, isso contribui
formar uma equipe competente. Formar
para a formação do educador estimulando-o
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uma equipe competente, capaz de tocar
a rotina de uma área, favorece que o líder
se torne disponível para se voltar para os
resultados mais importantes.
• estabelecer comunicação franca, direta
e objetiva. A comunicação deve ocorrer
sem grandes introduções e rodeios. Um
líder não perde tempo e comunica francamente o que for necessário; compartilhar
informações importantes; lidar com situações de conflito procurando antecipar
as reações e entender as emoções de todos os envolvidos. Uma forma de intervir
é efetuar indagações que sirvam para o
colaborador controlar suas emoções e assumir comportamentos mais adequados
e comprometimento com novas ideias,
afinal muitas grandes ideias foram consideradas ridículas quando expostas primeiramente (SOUZA, 2005, p.5).
Assim, nessa concepção, se os processos
psicológicos são distintos, se a subjetividade
é distinta, também as aprendizagens entre as
pessoas são distintas e é importante que estejamos atentos à necessidade de trabalhar
considerando essas diferenças. Precisamos,
também, observar “o quanto” influenciamos,
porque, como mediadores na aprendizagem
dos nossos alunos, somos também responsáveis pelas transformações que poderão ocorrer.
E Ribeiro (2005) confirma ao apontar quatro
ideias que indicam esta necessidade: sua função na concretização de objetivos e propostas
curriculares; a relação existente entre o contexto da organização e a sala de aula; o fato
das práticas de gestão serem práticas educativas,indicando a escola como espaço de aprendizagem e formação profissional; relação dialética entre as organizações e as pessoas que ali
trabalham:

Ao ser vivenciado dessa forma, o projeto político pedagógico norteia a escola em direção
aos objetivos comuns, às prioridades definidas
pela comunidade expressando valores coletivos assumidos. Há um grande avanço no fato
da unidade escolar considerar o seu entorno e
está significar um local de pertencimento, de
representação daqueles que fazem parte dela
e daquilo que buscam para si. O artigo 14, da
mesma lei, reforça este intuito de democratização através da participação no projeto político
pedagógico e nos conselhos.
Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as
suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola;
II - participação das comunidades escolar e
local em conselhos escolares ou equivalentes.
Para esses autores, a escola participativa e
reflexiva, deve deixar muito claro, as questões
pertinentes à comunidade a qual a escola está
inserida, afinal questões culturais, sociais e
econômicas devem ser levadas em consideração, quando nos referimos ao projeto político
pedagógico (ARAÚJO, 2006).
Por isso, defendemos uma escola reflexiva
(ALARCÃO, 2001), na qual o projeto pedagógico seja um processo de formação realizado
a partir do reconhecimento de necessidades
assumidas coletivamente, da identificação dos
problemas, da definição:

das áreas de conhecimento abordadas, do
estabelecimento de procedimentos a seguir, da
intensa interação com os pares, do permanente movimento de prática reflexiva, por meio de
instrumentos próprios a isso, ou seja, defendemos o projeto como atividade (ARAÚJO, 2006,
A organização escolar é uma cultura e diz p.102).
respeito ao conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os modos
Gandin (2011) discute a questão da coexisde agir da organização e do comportamento tência destes dois tipos de planejamento na
das pessoas, e atua de forma poderosa na for- educação pública:
ma de funcionar das escolas e na prática dos
professores (RIBEIRO, 2005, p.69)
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Existe hoje uma disputa por espaço entre
o Planejamento Estratégico e o Planejamento Participativo. É uma querela desnecessária
porque cada um deles serve a entidades diferentes ou, pelo menos, cada entidade pode
utilizá-los fixando uma hierarquia, definindo um
para a globalidade e outro para o aproveitamento de algumas técnicas ou instrumentos.
[...] além disto, só instituições, movimentos e
grupos que não visam em primeiro lugar ao
lucro, mas que visam à construção da sociedade trabalham com ele e o planejamento nesse
setor ainda não é suficientemente forte, toda
a proposta não é suficientemente conhecida e
então muitas vezes as instituições como escolas, igrejas, partidos políticos e órgãos dos governos que precisam de uma ferramenta bem
diferente das empresas comerciais, industriais
e de serviços. Como não conhecem uma instrumentação própria, utilizam o Planejamento
Estratégico [...] – sem dar-se conta que este
não é uma ferramenta adequada para suas necessidades. Ora o Planejamento Participativo
desenvolveu técnicas, instrumentos, modelos
e, sobretudo, uma metodologia participativa
própria para estas instituições e longe de diminuir a possibilidade estratégica, o modelo
básico do planejamento participativo que inclui
uma proposta de sociedade e proposta ideal
do agir da instituição, ou do grupo ou do movimento termina tendo uma força estratégica
extraordinária (GANDIN, 2011).
Podemos então entender, o grande problema
na elaboração e na prática efetiva do projeto
político pedagógico. Pois uma vez que este
não é colocado em prática de forma a atender
as questões da comunidade, a educação, entendida aqui representada pela instituição escola, acaba perdendo o espaço que de fato a
pertence. A divisão da estrutura de elaboração
do projeto nesses elementos foi organizada e
desenvolvida por Vasconcellos (2004) de maneira muito clara, onde ele estrutura a construção deste projeto em algumas fases, com base
nas Partes:

• Marco Filosófico (ideal geral, esperado no
coletivo),
• Marco Operativo (ideal específico).
II – Diagnóstico
• Pesquisa + Análise dos dados levantados
da comunidade, a partir da Análise da Realidade e/ou da Comparação com o Ideal
saber a que distância estamos do desejado.
• Necessidades levantadas, as urgentes e
as relevantes.
III – Programação
• Ação Concreta (o que de fato a escola
pode fazer para alcançar seus objetivos),
• Linha de Ação (metodologia escolhida
para o trabalho),
• Atividade Permanente, O que desejamos
exige uma tomada de posição: explicitação
das opções e dos valores assumidos, com
posicionamentos políticos e pedagógicos,
• Norma (regras previamente estabelecidas), (VASCONCELLOS, 2004).
É de extrema importância que todos os resultados que venham a ser obtidos através do
projeto político pedagógico, sejam estudadas e
analisadas para que, possíveis mudanças possam ocorrer no tempo certo:
[...] para uma ação eficiente e eficaz, uma
escola necessitará de ideias para realizá-las
na prática e processos de planejamento para
que esta realização seja o mais exata possível,
dentro das possibilidades e limites, e considerando, como essencial, o processo de busca e,
portanto, a presença de acertos e erros (Gandin, 1999, p.9).

O projeto político pedagógico deve ser, portanto, o instrumento capaz de nortear todos
os trabalhos realizados no ambiente escolar, e
para isto deve ser construído com seriedade,
e aplicado ainda melhor, pois o processo educacional deve valorizar todos os envolvidos no
I – Marco Referencial: onde entendemos processo.
como ponto de partida:
• Marco Situacional (leitura da realidade geral),
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o presente trabalho: O coordenador pedagógico como mediador entre escola e comunidade, foi possível ampliar os conhecimentos acerca da importância da interação constante entre
escola e família, tendo como intermediador, o coordenador pedagógico.
Percebemos que, as legislações vigentes que envolvem a escola e a família, são amplas e
nos fazem entender da real importância da aproximação e do trabalho coletivo entre todos os
envolvidos no processo educacional.
Uma vez que o coordenador pedagógico está envolvido com obrigações que não fazem parte
de suas competências, perde-se muito tempo que poderia ser aplicado com questões pertinentes à interação pedagógica entre escola e família. Entretanto, deve-se ter sempre em mente, que
este processo deve ser realizado por toda equipe escolar.
O espaço escolar necessita do coordenador pedagógico, pois ele deve buscar integrar os
todos os envolvidos no processo educacional mantendo as relações interpessoais de maneira
saudável, valorizando todos os envolvidos neste processo.
Além da função formadora que o coordenador pedagógico possui, e aí entende-se que ele
necessita criar ações que viabilizem a sua formação e do grupo docente como um todo, ele
também, deve assumir papel essencial integração entre família e escola, para criar mecanismos
necessários para o estreitamento da relação entre ambos.
Assim é papel do coordenador favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde se incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade escolar, promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos indivíduos.
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A ARTE DAS CANTIGAS DE RODA COMO
FORMA DE TRANSFORMAÇÃO NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: A arte tem sido ao longo de todo processo evolutivo humano uma forma de passar
adiante conceitos cultural e também uma forma de manter viva modo como as coisas eram
feitas de um período para outro. Neste sentido, pode-se entender que arte é a forma de expressão de um povo e pode ser representada por música, pintura, poesia etc. Diante disso,
esse artigo vai traçar um paralelo da arte, usando como pano de fundo, as cantigas de rodas
e como poderá ser usado pelos educadores como um eficaz instrumento de interação entre
os alunos e uma ferramenta para o desenvolvimento no processo de aprendizado. Não existe
maior instrumento de integração o que a música, através música é possível estimular diferentes capacidades, favorecendo a criatividade e o cognitivo.

Palavras-chave: Arte; Evolutivo;  Integração;  criatividade;  alfabetização.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo busca apresentar possíveis formas de desenvolver a leitura e escrita usando
a música como instrumento transformador para esta comunicação. Tem como objetivo
investigar a possibilidade de uma variedade de modos de percepção e sensações, que
podem despertar em uma criança a sensibilidade da audição dos sons em forma de brincadeira,
e ainda assim, mantendo dentro do seu mundo infantil. Além disso, estudar como a mais valiosa
forma de expressão da humanidade que é a música, pode ainda, ser usada como uma ferramenta adicional para o desenvolvimento no processo de ensino, pois através da música se percebe
que uma criança se liberta, se solta, se transforma naquilo que gostaria de ser ou fazer, então
por que não a usar como forma de aprendizado?
Com isso, esse artigo irá avaliar o processo de aprendizagem com a metodologia direcionada
para a música, para que possa trazer alguma contribuição para o ciclo indeterminado que é o
aprendizado, tendo em vista que aprender é algo que tem começo, porém não tem fim, logo, o
melhor é implantar metodologias que comecem já nos primeiros anos de escolas das crianças,
e para isso, será apresentado uma abordagem levando em consideração as cantigas de roda,
por parecer ser o melhor caminho para o desenvolvimento infantil.
Muitos foram os estudos que mostraram que a música faz parte de cada pessoa desde o
ventre da mãe e, por conseguinte, as cantigas de roda é uma espécie de valorização estimado
das pessoas e ainda, funciona com uma forma de conhecimento das vidas das pessoas e dos
seres através das cantigas.
O ponto em questão que esse artigo visa estudar e avaliar, traçando um paralelo da evolução
do ser humano através da evolução da música e das revoluções tecnológicas e como os atuais
aparelhos tiraram das crianças atualmente a sua forma antiga de ser estimulada, de usar sua
imaginação.
Este artigo não visa se aprofundar nas questões tecnológicas, apenas usar como pano de
fundo para o paralelo comparativo dos métodos atuais de ensinos nas escolas, principalmente
a educação infantil.
O ponto a ser analisado será a importância da música e para isso, será contado a abordagem
histórica das cantigas de roda, os pressupostos impactos de um ensino infantil baseado em
músicas onde as crianças interagem, trocam emoções e aprendem ao mesmo tempo, com um
incremento de resgatar um folclore da cultura brasileira e desta forma, trazer à tona as contribuições pedagógicas e didáticas destas cantigas
A Proposta é avaliar qual o impacto da introdução das cantigas de rodas como ferramenta de
educação. Uma metodologia de ensino baseada em música, pode ser uma forma de integração
das pessoas em um mesmo meio, e em se tratando de um modelo teoricamente barato e simples de ser implantado, obviamente, que todo esse processo, deverá passar por uma mudança
cultural, treinamento para os professores, de uma forma em que todos, inclusive a sociedade
como um todo (principalmente os pais) “comprem” essa ideia e que seja fortalecido e incentivado, mesmo após as aulas das crianças.
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NOVAS PERSPECTIVAS
Segundo estudos de Barreto (2004), a música é um forte instrumento de integração que
permite estimular diferentes capacidades, favorecendo a criatividade e o cognitivo, que a cada
dia o ensino e a aprendizagem vêm se transformando, os alunos já não são mais aqueles que
vinham de casa sem nenhum conhecimento,
hoje são diversos os tipos fontes, que trazem
para eles um leque de coisas a serem aprendidas. Cabe ao professor conseguir construir e
planejar seu trabalho em cima destes conhecimentos e dar a eles um significado.
A necessidade de novas propostas para que
a alfabetização seja trabalhada de forma prazerosa e eficaz, pode trazer um aprendizado
que tenha mais significado e para isso, muitas
formas e métodos utilizados neste sentido surgiram com a ideia de promover diversas atividades de leitura e escrita que são de caráter
alternativo como por exemplo o uso da música,
este permite ao aluno pensar sobre o funcionamento do sistema da escrita, utilizando melodias e suas letras, que proporciona situações
para que o mesmo estabeleça relação entre o
oral e escrito e se desprenda da memorização
(BARRETO, 2004).
Para entender como seria esse processo, no
primeiro momento dentro de próprio cotidiano,
como educadores, na busca de observar o que
acontecia dentro da sala de aula, quanto a aplicação de algumas situações, em que a música
além de ser o recurso principal seria também
o elo de ligação entre a proposta e a aprendizagem. Desta forma, além de observar o que
acontecia, seria possível participar da construção de algumas músicas que teriam como
principal objetivo o desenvolvimento da leitura
e hipóteses da escrita (BARRETO, 2004).
Isto foi possível, pois busca antes do início
de cada etapa a fundamentação necessária
para entender que o trabalho na alfabetização
é algo maior do que decodificar e aprender as
letras, o que se espera é que o aluno esteja
participando ativamente deste despertar para
que aprenda e crie a sua autonomia, ou seja,
nas fontes teóricas se verifica o quanto a mudança pode projetar novos direcionamentos.

Outro ponto fundamental é que se dispõe de
uma prática de um lado como alfabetizador e
professor de musicalização o que deu maior
amplitude para o trabalho (BARRETO, 2004).
Desta maneira é provável que trabalhando
as formas de musicalizar o conhecimento, trazendo composições diferentes, com boas estratégias e objetivos definidos será possível
atingir resultados diferentes, permitindo que o
aluno desenvolva o que já sabe e redescobrir
muito mais do que já sabia sem saber que sabia (sic).
É importante ressaltar que este momento
apesar de proporcionar essa troca de experiências nos deu uma resposta afirmativa a respeito desta forma de construção na alfabetização.
É claro que uns respondem com mais interesse e conseguem ir além do ponto de partida,
enquanto outros mais introspectivos se sintam
mais inibidos, ainda assim, ao usar a música,
mesmo os mais introspectivos, se sentirão
atraídos e compelidos a descobrir esse mundo
novo e sem perceber, eles aceitam esta nova
forma de aquisição (BARRETO, 2004).
ABORDAGEM HISTÓRICA
Partindo de uma abordagem histórica das
cantigas de rodas, se faz necessário analisar
todo o processo ocorrido no Brasil da literatura
infantil, fato esses que se deram em meados
do século XX pelo escritor Monteiro Lobato,
que em seu projeto de longo prazo e com uma
mistura do presente e do passado, conseguiu
através de uma gama diversificada de personagens em sua obra do Sítio do Picapau amarelo, que foi escrita entre 1920 e 1947, resgatar
uma boa parte da cultura popular dando asas
à imaginação das crianças da época e foi uma
obra que atravessou gerações, trazendo elementos simples de linguagem, contudo, com
mensagens objetivas de intercâmbio cultural,
aceitação das diferenças e personagens totalmente fora dos padrões para qualquer época,
como por exemplo uma boneca de pano (MAQUILAM, 1994).
A música é o que faz a ligação de todo trabalho educativo com a criança, porque desperta
a fantasia, o gosto pela música através do tempo de forma lúdica. Segundo Maquilam (1994)
“desde o princípio da História desde as primei1254
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ras aldeias agrícolas e mesmo o conceito de
tempo, a música já estava presente, passando
a ser uma entre a mais sublime criação da humanidade (MAQUILAM, 1994).
A literatura como estudado, sempre foi condicionada a parte escrita, seja impressa ou não,
diante disso, as cantigas de rodas fazem uma
mistura da linguagem falada, a escrita e a visual. Existe na literatura aproximadamente onze
teóricas. Boyle, Radocy (1979), que tratam da
origem da música, contudo uma das mais interessantes é a que afirma que o desenvolvimento da música teve seu início juntamente com
as primeiras famílias da sociedade, o que leva
ao entendimento de que a música nasceu de
uma base biológica cultural (BOYLE, RADOCY,
1979).
Partindo deste pressuposto, pode se imaginar uma mãe primitiva buscando uma forma
de confortar seu bebê e expressar seus sentimentos em relação a ele, seu esforço levou
a assumir características em forma rítmica de
uma canção de ninar, diante disso é possível
imaginar que essas canções se desenvolveram
por razões funcionais, podem ter sido a forma
mais primitiva do surgimento da música (BOYLE, RADOCY, 1979).
Na Grécia antiga, todas as manifestações tinham música como elemento principal da coletividade, seja nas festas religiosas ou mesmo
nas profanas, era parte do dia a dia das pessoas, havia música em todos os momentos, desde funeral, jogos de luta, esporte, teatro, banquetes etc. Existe notícia que na Grécia havia
orquestra com harpas e flautas com participação de crianças e adultos que batem palmas
marcando o ritmo (BOYLE, RADOCY, 1979).
Ainda sobre a Grécia antiga, a música era
um requisito obrigatório, o que mostra que
os gregos foram o povo da antiguidade mais
avançados em todas as artes. O filósofo grego Pitágoras de Samos, sabia como trabalhar
com música, tirando a musicalidade melódicas
dos instrumentos, Pitágoras demonstrou a sequência dos sons a ser tocada musicalmente
e que dependendo do processo de execução,
poderia mudar os padrões de comportamento
e ajudar no processo de cura de algumas doenças (BOYLE, RADOCY, 1979).

Os Hebreus, no antigo testamento utilizavam
a música para os seus guerreiros e em suas
festas religiosas e assim, como Pitágoras, havia relatos de uso terapêutico da música. O
povo Hebreu tem várias passagens do valor
da música para seu povo, como por exemplo
que o muro de Jericó foi derrubado com o tocar das Trompas e que Davi, usava a harpa
para abrandar a do rei Saul (BOYLE, RADOCY,
1979). Segundo a Bíblia, no livro de I Samuel
Cap. 16 Ver. 22 -23, fala que: “Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante a
mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte Deus vinha
sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava.
Então Saul sentia alívio, e se achava melhor e
o espírito maligno se retirava dele”.
O mundo todo escuta música, desde os tempos mais remoto, impossível encontrar uma
pessoa que não gosta, as pesquisas mostram
histórias étnicas e antropológicas mostra que
a música tem sobrevivido e evoluído ao longo
do tempo e é a expressão vital de uma sociedade, importante para manter vivo uma cultura,
seja desde a época das cavernas até as sociedades mais avançadas da atualidade (BOYLE,
RADOCY, 1979).
A música é ainda a forma de invocação espiritual, danças para celebrar casamentos, cantigas de mães para colocar seus filhos para
dormir, exércitos em marcha, combates com
hinos, fiéis entoam seus louvores e une multidões em seus festivais musicais (BOYLE, RADOCY, 1979).
Segundo Faustini (1996), a interação do
homem com a música não é só antiga, mais
constante e global e é uma das responsáveis
direta da evolução das civilizações das antiguidades, impossível imaginar uma outra arte que
sobreviveu ao longo de séculos com alcance
tão importante da civilização humana.
MOISÉS (2004, p. 66) “Na idade média, a
cantiga era tratada como uma forma poética,
que era uma fusão de um poema pautado de
forma música e era destinado ao canto e aos
instrumentos, as cantigas sempre guardam
uma parte, um refrão fácil”, Dito isso, as cantigas de rodas são práticas lúdicas onde os elementos de uma música demandam elementos
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corporais e são cantadas de formas folclóricas,
por serem de linguagem simples, tratar de elementos do cotidiano, ritmo rápido e geralmente ocorre algum tipo de coreografia referente a
música do que está sendo cantado.
As cantigas de rodas sempre carregam algum tipo divertido de brincadeira em conjunto
com a linguagem (CASCUDO, 2006, p. 33) “as
cantigas de é uma rica manifestação folclórica
da linguagem oral”. Diante desta afirmação, é
possível acrescentar que as cantigas de rodas
também são manifestações ricas de cultura do
cotidiano do período e é um espelho da identidade das pessoas. Cada anedota ou estória,
das cantigas é constituída por uma série de
elementos, encadeados, que formam o enredo
e o conteúdo.
Um outro ponto que chama atenção com
relação as cantigas de roda é que elas têm
atravessados gerações, porém, impossível atribuir a devida autoria é como se cada cantiga,
por mais conhecida que seja, tenha sido ou
surgido de forma única e espontânea, por um
grupo em algum momento de sinergia e por tal
momento, fica-se impossível atribuir um único
autor de tal feito (CASCUDO, 2006, p. 33).
Alguns historiadores atribuem aos índios alguns dos contos populares, principalmente o
maracá, que é uma forma de transmitir música com refrão curto. O que se pode afirmar é
que a cantiga de roda no Brasil é uma mistura
de cantigas indígenas, portuguesas, africanas,
europeia, enfim, de todos os povos que deram
origem ao Brasil. De qualquer forma, as cantigas de rodas, pelo seu modelo simples, com
refrão as vezes engraçados ou que geralmente
vem acompanhado de algum tipo de dança,
é sempre associada a brincadeira de criança
(CASCUDO, 2006, p. 33).
Pelo seu cunho de integração, facilidade em
comunicar uma ideia, um assunto ou situação,
as cantigas de rodas, torna-se um dos melhores instrumentos para o desenvolvimento pedagógicos das crianças nas escolas, isso porque,
se bem empregado, torna um elemento a mais
no processo de cativar as crianças para o mundo das escolas, que atualmente enfrenta uma
série de concorrentes para prender ou despertar o interesse das crianças na escola, como a
TV, tablet, celular e etc.

Por fim, vale relembrar que a música é a forma mais tradicional da cultura dos povos em todas as épocas desde o surgimento do homem
na Terra e foi através da música no dia a dia
que herdamos muitos dos costumes e muitos
do nosso desenvolvimento, de toda forma, se
fazem necessário avaliar as várias funções que
o processo musical tem assumido ao longo da
história e partindo deste ponto, criar um processo de implantação prática pedagógica da
educação musical (CASCUDO, 2006, p. 33).
Aprendendo Com as Cantigas de Roda
Uma das primeiras manifestações que se tem
conhecimento sobre a história da humanidade
é dançar em roda em torno de uma fogueira,
há registro para todos os tipos, desde dança
para chamar ou afastar a chuva. Essas formas
de tentar comunicação com divindades através
das danças têm sua origem nos primórdios da
humanidade, mais especificamente da época
primitiva, quando os Homens habitavam cavernas e esses eventos estão gravados em seus
desenhos rupestres vistos por todos os continentes (CHIARELLO, 2003).
Este costume não mudou até os dias atuais,
haja visto as manifestações comuns, desde
casamentos, grandes eventos de músicas ou
mesmo, as ainda danças folclóricas brasileiras
como o Carnaval ou mesmo as tradicionais
danças antigas folclóricas da região norte, nordeste. Existem um número enorme de cantigas de manifestação lúdica infantil, resultado
da criação anônimas destinadas às crianças,
no Brasil e em muitos outros países em todo
mundo a adoção das danças pelas crianças
ocorreram possivelmente devido a um processo de imitação das crianças com relação ao
comportamento dos adultos, bem como os jogos e muitas brincadeiras, como brincar com
as bonecas, onde as meninas estão imitando
suas mães no tratar dos seus bebês (CHIARELLO, 2003).
Para Chiarello (2003), “um exemplo de aprendizado pela imitação da ação da roda infantil
ou brincadeira de roda é imitação da representação ou encenação de uma história cantada,
que tendo como característica básica uma
ação dramática contida em um texto cantado
e representado através da dança, expressão
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corporal ou por movimentos a ela relacionado.
As rodas de danças infantis diferentemente da
representação dos contos de fadas, onde as
crianças se identificam com os heróis e heroínas e “sofrem” ou ficam felizes dependendo do
que ocorre com seus personagens, nas rodas
de danças as crianças participam diretamente,
são atrizes e atores atuando, com isso, o resultado é que neste processo as crianças brincam de heróis e bandidos, mas sentem que
eles podem ser livres para ser da forma que
eles entenderem ser o melhor, esse processo
de atuação com o envolvimento das crianças,
desde o desenvolvimento do personagens até
a atuação nas danças, cria uma forma única de
aprendizado que são os preferidos pelas crianças (CHIARELLO, 2003).
Assim, como, um teatro a dança de roda é
um processo coletivo de criação, com começo,
meio e fim, tudo com a participação efetiva das
crianças. Nas danças de rodas, cada criança
se sente parte de um todo, sem saber exatamente do enredo ou mesmo se sabe toda a
música ou não, mas o principal é que a criança
está inserida em um processo coletivo, e neste
processo desenvolvem sua expressão verbal,
torna-se uma criança desinibida e ainda aprende sobre a convivência e relacionamento com
os demais do grupo (CHIARELLO, 2003).
Inclusive um dos aspectos mais importante é
a socialização, neste processo cria-se vínculos
de amizade, além disso, faz com que as crianças tomem iniciativas e aprendam a desenvolver o raciocínio rápido e a agir com mais esperteza o que irá reforçar a autoestima. As danças
de rodas de forma geral, embora pareça uma
ação inocente, a medida em que as crianças
são inseridas no contexto das músicas, letras
e danças, elas estão aprendendo a interagir
com o universo, pois é preciso saber aprender,
conviver com os demais, aceitar as diferenças,
principalmente em que existe diferentes tipos
de níveis de aprendizados e muitas vezes são
representados diferentes papéis, assim como o
que irá acontecer ao longo da vidas das crianças (CHIARELLO, 2003).

O interessante que algumas cantigas de rodas, trazem sofrimentos, ameaças e até um
certo tom de malícia, maldade e de amor, que
as crianças em sua inocência as aprendem,
cantam e muitas vezes não entendem ou ver
maldades. Embora atualmente tem algumas releituras de alguns cantos de roda, como por
exemplo a canção - Atirei o Pau no Gato. Ainda
assim, abaixo três canções que são controvérsias e ao mesmo tempo inocentes por se tratar de cantigas de rodas, a segunda inclusive,
embora tenha uma parte que pode nos levar a
pensar a incentivo a poligamia, mesmo assim,
ainda ensina a tabuada do três (CHIARELLO,
2003).
De qualquer forma, estas três cantigas sempre foram sucessos para as crianças que cantam e dançam na maior alegria, inclusive até
os dias de hoje, além disso, os professores podem a partir das letras destas cantigas, desenvolver muitos trabalhos para interpretação de
texto, instigar a imaginação das crianças e até
ensinar a fazer conta de multiplicação:
Sambalelê
Sambalelê tá doente
Tá com a cabeça quebrada,
Sambalelê precisava
De umas oito palmadas.
Eu entrei na roda
[...] sete e sete são catorze.
Três vezes sete, vinte um,
Tenho sete namorados,
Mas não caso com nenhum.
O Crava e a Rosa
O Cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada.
O cravo ficou doente
A rosa foi visitar
O cravo teve um desmaio
E a rosa pôs-se a chorar.
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COLOCANDO EM PRÁTICA
A alfabetização tendo a música como o principal recurso apresenta sua relevância ao aplicar no dia a dia das escolas, principalmente de
Educação Infantil, é de fácil aceitação pelos
pais e ainda de simples adequação do conteúdo para as escola e professores, e principalmente pelas crianças.
Desta forma visualizar a interação deste artigo dentro de uma sala de aula, pode mostrar
como é importante o contato com estes tipos
de textos no caso das composições, cantigas
e parlendas que já conhecem naturalmente,
tendo o cuidado de proporcionar situações
que realmente sejam significativas como textos
contextualizados que permitam muito mais que
o aprendizado das palavras, mas, que possibilitem também o desenvolvimento das estratégias da leitura (BRITO, 2005).
Estes textos podem ser trabalhados de formas diferentes, com algumas cantigas, por
exemplo, ilustradas para que a criança tente
adivinhar qual a música que iremos mostrar
antecipando as informações apenas pelas imagens, ou mesmo, não dar as imagens, mas
conversar a respeito do que vamos trabalhar
(BRITO, 2005).
A música possibilita isso. Se utilizarmos o que
elas já sabem como referência como uma simples estrofe de uma canção, podemos questionar para que a criança descubra onde está
escrito algo, ou que pode estar escrito, mesmo
sem ler. A intervenção do professor é muito importante neste processo, ele deve planejar com
antecedência estas atividades, pois este envolvimento deve ser ponto de partida para estas
propostas. É desta forma que projetamos um
novo olhar que acredita nesta troca, que aceita
o que a criança acha, que observa o que ela
está construindo, que permite que ela encontre
suas respostas (BRITO, 2005).
Integrando Cantigas de Roda com as Aulas
A cultural musical passou a fazer parte da
vida das crianças a partir da década de 30, e
é considerada uma forma de expressão e forma de conhecimento que todas as idades podem acessar, desde os bebês até a fase adulta
(BRITO, 2005).

Ainda segundo Brito (2005), antes mesmo do
nascimento todas as crianças já são envolvidas
no universo sonoro, pois as fases intrauterinas
dos bebês já convivem com sons provocados
pelo corpo da mãe, como todo o funcionamento do corpo humano da mãe, desde os movimentos sanguíneos até a respiração, assim
sendo, pode se considerar a linguagem musical como uma excelente expressão como meio
de desenvolvimento, equilíbrio, autoestima e
autoconhecimento para a integração social.
Ainda sobre os bebês, os primeiros sons que
escutam é a voz da materna, o que se torna
uma referência especial para eles e desta forma, passam logo cedo a interagir com sons,
pode se dizer que o processo de musicalização dos bebês dar se inicialmente de maneira
espontânea e intuitiva, que ocorre de maneira
variada com a variedade de sons que escuta
ao seu redor (BRITO, 2005).
Eles aprendem sem saber que estão aprendendo, e de maneira intuitiva, vão brincando
de aprender as músicas que apenas escutam
inicialmente e isso facilita a sua interação com
o mundo ao seu redor, com isso os bebês e
as crianças por ser mais receptiva e curiosas,
elas transformam sons, inventa instrumentos e
criam melodias, partindo do seu entendimento
dos sons e vozes que giram em seu cotidiano
de criança (BRITO, 2005).
Ele afirma que as canções por sua simplicidade de nomes e melodias, tem um grande
valor para as pessoas, pois é através destas
canções que se estabelece os relacionamentos humano, pois conecta as pessoas a um
mesmo objetivo efetivo e assim, uma simples
música deixa de ser um bem de uma pessoa
ou grupo e passa a ser um bem da coletividade, logo as experiências em participação de
conjunto, bandas, coral, orquestra ou qualquer
forma coletiva para a apresentação ou mesmo
aprendizado de um música, tem grande valor
para as crianças e adolescentes, pois são nestes ambientes em que se desenvolve a interação, o convívio e o aprendizado, não apenas
de música, mas do inter-relacionamentos humano, tão importante para o desenvolvimento
como pessoa das crianças e dos adolescentes
(BRITO, 2005).
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“A história do ensino de música e de canto
coral às crianças e aos jovens brasileiros está
para ser feita. São, infelizmente, poucas e vagas as informações disponíveis a este respeito,
muito embora existam indicações de que se
trata de uma modalidade de ensino-aprendizagem praticada desde as nossas origens como
povo acrescenta que é necessário procurar e
repensar caminhos que nos ajudem a desenvolver uma educação musical que parta do
conhecimento e das experiências que o jovem
traz do seu cotidiano, de seu meio sociocultural e que saiba contribuir para a humanização
de seus alunos” (BRITO, 2005).
Ao introduzir música nas escolas haverá
além de um aumento na autoestima dos estudantes, haverá também aumento da eficácia
dos alunos, e estes aspectos elevaram a capacidade em resolver questões sociais ligadas
ao relacionamento, solução de problemas, pois
a música irá criar uma variedade de experiências que abrem muitas possibilidades que irá
facilitar a interação interpessoal, e isso pode
facilitar no entendimento dos conceitos de entendimento dos direitos próprios e de terceiros
(BRITO, 2005).
A educação infantil brasileira tem atendido alguns propósitos segundo o prisma pedagógico
que vigora no país atualmente, contudo ainda
se percebe uma visão mais utilizada para apoio
para conhecimento geral para a formação de
atitudes, disciplina e até mesmo para condicionar as comemorações diversas (BRITO, 2005).
Contudo, pode-se trabalhar dentro e fora da
sala de aula, cantigas de roda são muito ricas
em ludicidade. Mas também não podemos esquecer que o primeiro contato que a criança
tem com a música se dá através das cantigas
de ninar. As cantigas de roda introduzem o aluno no mundo da leitura, pois ela percebe que
a canção escrita é um tipo de texto, que podemos registrar o que estamos cantando. As fotos abaixo mostram alunos da Educação infantil desenvolvendo um trabalho com a cantiga
Ciranda Cirandinha (BRITO, 2005).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo apresenta uma forma diferente de
desenvolver a leitura e escrita usando a música como instrumento transformador para esta
comunicação. Tem como objetivo investigar a
possibilidade de uma variedade de modos de
percepção e sensações, que podem despertar em uma criança a sensibilidade da audição
dos sons em forma de brincadeira, e ainda assim, mantendo dentro do seu mundo infantil.
Além disso, estudar como a mais valiosa forma
de expressão da humanidade que é a música,
pode ser usada como uma ferramenta adicional para o desenvolvimento no processo de
ensino, pois através da música se percebe que
uma criança se liberta, se solta, se transforma
naquilo que gostaria de ser ou fazer, então por
que não a usar como forma de aprendizado?
O processo de aprendizagem com a metodologia direcionada para a música, para que
desta forma, possa trazer alguma contribuição
para o ciclo indeterminado que é o aprendizado, tendo em vista que aprender é algo que
tem começo, porém não tem fim, logo, o melhor é implantar metodologias que comecem já
nos primeiros anos de escolas das crianças,
e para isso, será apresentado neste trabalho,
uma abordagem levanto em consideração das
cantigas de roda, por parecer ser o melhor caminho para o desenvolvimento infantil.
Muitos foram os estudos que mostraram que
a música faz parte de cada pessoa desde o
ventre da mãe e, por conseguinte, as cantigas
de roda e uma espécie de valorização estimado das pessoas, dos animais, uma forma de
conhecimento da vidas das pessoas e dos seres através das cantigas.
O ponto em questão que esse trabalho visa
estudar e avaliar, traçando um paralelo da evolução do ser humano através da evolução da
música e das revoluções tecnológicas e como
os atuais aparelhos tiraram das crianças atualmente a sua forma antiga de ser estimulada,
de usar sua imaginação. O artigo não visa se
aprofundar nesta questão tecnológica, apenas
usar como pano de fundo para o paralelo comparativo dos métodos atuais de ensinos nas escolas, principalmente a educação infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música sempre esteve presente em todas as épocas da evolução humana e este tema sempre chamou a atenção para a sua aplicabilidade como ferramenta de ensino para a educação infantil, através deste estudo, partindo desde a abordagem histórica, pesquisa e desenvolvimento
do trabalho, fica evidente que pais, alunos e professores, possuem visão semelhante quanto os
ganhos de aprendizados durante e pós aulas. A introdução da música como ferramenta de desenvolvimento pedagógico irá melhorar aspectos cognitivo e psicomotor das crianças, além de
trazer benefícios para os relacionamentos entre seus colegas de classes, professores e mesmo
em casa no relacionamento do dia a dia.
O que pode se destacar neste trabalho, excluindo-se o fato da abordagem pesquisa exploratório é que as cantigas de roda, são na realidade o reflexo da cultura, folclore das regiões
brasileiras ou mesmo estrangeiras, trás em si, grande valor de expressão de grande valor com
significado para as crianças e muito mais como importante ferramenta de interação social entre
as crianças, desenvolvimento cognitivo e ainda transmite valores como educação e cultura, que
será relevante para a vida toda desta criança.
Através dos dados apresentados, ficou evidente que os professores também entendem que a
introdução da música é importante como ferramenta educacional, desenvolvimento de expressão artística, despertar o prazer pela a audição e contribui para a expressão livre dos sentimentos das crianças.
O Educador deve trabalhar a música em conjunto com as áreas de educação, para com isso
aproveitar o desempenho e a interação do aluno, contudo o mais importante é trabalhar nos
temas como geografia, história, poesias, folclore e gramática. Um ponto é que ao decidir pela
introdução da música nas salas de aula como ferramenta pedagógica, haverá uma habilidade
dos professores e competência para criar ambiente e situações para fazer com que as crianças
se integrem no processo construtivo de aprendizado através da música.
Com a aplicação prática do trabalho, a conclusão de que realmente possibilidades de avançarmos com o recurso musical e chegarmos a uma construção significativa quanto a Alfabetização.
Que as crianças, de uma forma natural, nos respondem a cada proposta podendo abrir novas
situações que poderíamos nem ter pensado quando estabelecemos um determinado objetivo
e que elas aprendem com prazer, pois se sentiam seguras para responder a esses estímulos,
podendo errar para acertar e brincar para construir. Sem dúvida, neste momento sabemos que
atingimos mais do que uma ideia, mas sim um caminho que poderá ser cada vez mais explorado
por todos que puderam se abrir para essas novas perspectivas.
A princípio a mistura de letras, palavras, composições e cantigas, auxiliaram de forma textual
nossos alunos que buscavam respostas e ousavam entender, posteriormente percebemos que
esta descoberta era maior, que a proposta dava margem a muitas outras respostas e que eles
aprendiam de forma natural e prazerosa trazendo conhecimento de um novo vocabulário e mais
que isso de um novo mundo. Um mundo feito também de matemática, ciências, português e
tantas outras matérias que nossa música pode trazer. Informações que antes
poderiam sendo perdidas foram sendo assimiladas e acomodadas à medida que as respostas eram entendidas.
Pais, professores e os próprios alunos puderam expressar suas opiniões nos dando também condições de refletir sobre o papel que a
música poderia ter neste aprendizado e nos deram maior percepção
de como seria visto essa forma de ensinar e aprender. Sentimo-nos
livres para ousar e experimentar novas maneiras de integrar o prazer
à arte de ensinar. Claro que buscamos também conduzir nossos estudos norteados por alguns conceitos significativos.
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RESUMO: Este artigo tem com base no transcurso da inclusão de alunos deficientes nas escolas
públicas, direito mediante as normativas e portarias em todo o nosso país. Tendo como embasamento pesquisas bibliográficas de vários autores, documento e legislações. Este estudo
vem possibilitar uma ampliação de conhecimentos aos professores e as pessoas em torno da
relevância de se propiciar uma reflexão em relação as crianças ou adultos com deficiências,
pois são indivíduos que possuem os mesmos direitos como todos, assim despertando na sociedade uma reestruturação de valores e atitudes, para que venham se sentir inseridas e os
seus direitos executados.
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INTRODUÇÃO

N

a atualidade tem muito se discutido em torno da inclusão, termo o qual tem o sentido
de integração de um elemento num todo em um local, se contrapondo a exclusão este
que cresce a cada dia de várias formas em nossa sociedade.

Sendo que muitos alunos com deficiências físicas, intelectuais, auditivas e visuais fazem parte
desta parcela deste processo excludente, causando grande inquietação e preocupação a grande
parte de profissionais em relação à inclusão, pois estes acreditam que se necessita de uma reflexão em relação às diretrizes, as leis em torno, porque não é apenas incluir precisa possibilitar
condições para que aconteça uma boa educação com a colaboração entre o docente de AEE e
o professor das salas regulares, com uma sondagem das necessidades educacionais especiais
deste educando, aprimorando assim as práticas pedagógicas, para que possa atingir resultados
construtivos e desenvolva suas potencialidades. De acordo Sassaki este considera a Inserção
Social como:
[…] o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais
gerais, pessoas deficientes e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na
sociedade. A inserção social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda
excluídas e a sociedade buscam, em parcerias, equacionar problemas, decidir sobre soluções e
efetivar a equiparação de oportunidades para todos (SASSAKI,1997, p.3).
Porém, com a inclusão das crianças com deficiências nas escolas públicas, é relevante desenvolver um trabalho de conscientização de professores, técnicos, auxiliares, famílias e comunidade sobre a integração, para que possam desenvolvem projetos de convivência entre alunos
deficientes e não deficientes para que venham a aprender a compreender e viver em meio as
diferenças presentes na coletividade.
Segundo a Declaração de Salamanca declara que as unidades escolares inclusivas devem
possibilitar um ambiente propício para que os educandos possam aprender juntos, independentemente de suas diferenças e dificuldades. Apontando tais afirmações :
Todas meninas e meninos têm direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível adequado de conhecimento. Cada criança tem características,
interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias. Os sistemas
educativos devem ser projetados e os programas aplicados segundo a vista de toda a gama
dessas diferentes características e necessidades. As crianças ou adultos deficientes que possuem necessidades educativas especiais, possuem a garantia assegurada de frequentar à
escola pública e deverão integrá-las numa proposta pedagógica, tendo a criança como centro, atendendo as suas necessidades. As escolas públicas, com essa orientação integradora,
representam as formas mais eficiente com intenção de eliminar comportamentos segregatórios,
construindo uma sociedade mais acolhedora, integradora e proporcionando uma educação que
abranja todos, além de proporcionar uma educação efetiva à maioria das crianças e melhorar
tanto a eficiência como a relação custo-benefício de todo o sistema educativo (UNESCO, 1994).
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Vemos que essa Declaração declara que a criança deficiente tem o acesso garantido à educação, e cada uma tem suas singularidades, interesses, capacidades e necessidades as suas
cognitivas, motoras, emocionais; mediante a um ensino nas unidades escolares em que as meninas e os meninos que apresentam alguma deficiência se integrem com as ditas “normais”, e
se sintam incluída na unidade escolar. Devendo ser respeitadas as suas limitações, pois cada
criança tem sua particularidade, seu ritmo de aprendizagem diferenciado uns dos outros (UNESCO, 1994).
Este artigo tem como base no transcurso da inclusão de alunos deficientes nas escolas públicas, direito mediante as normativas e portarias em todo o nosso país. Tendo como embasamento pesquisas bibliográficas de vários autores, documento e legislações. Este estudo vem
possibilitar uma ampliação de conhecimentos aos professores e as pessoas em torno da relevância de se propiciar uma reflexão em relação às crianças ou adultos com deficiências, pois
são indivíduos que possuem os mesmos direitos como todos, assim despertando na sociedade
uma reestruturação de valores e atitudes, para que venham se sentir inseridas e os seus direitos
executados (UNESCO, 1994).
Pois, por muitas e muitas décadas os indivíduos com deficiências foram excluídas e muitas das
vezes mortas ou vistas como demônios pela nossa sociedade, mais com o passar do tempo,
com as lutas pela igualdade dos direitos humanos hoje vemos uma mudança de paradigma no
nosso país. Desse modo, essa pesquisa tem como intuito possibilitar uma ampliação da educação para as pessoas deficientes e seus direitos garantidos para corroborar com ações sociais
focadas para educação inclusiva nas unidades da rede de ensino, com novas concepções no
acesso e na permanência da criança ou adolescente , proporcionando uma educação de qualidade (UNESCO, 1994).
No entanto, no dia-dia ainda observamos que ainda existem muito a ser esclarecido e discutido
no tocante aos diferentes contextos em torno da inserção, sendo um deles: grandes dificuldades
de encontrar professores especializados para trabalhar nas salas multifuncionais contribuindo
com o docente das salas regulares e muitas das vezes também a inexistência de salas de multifuncionais nas unidades educacionais para desenvolver ali, atividades que possam complementar o aprendizado de no espaço educativo, pois muitas das vezes o aluno fica desestimulado e
acaba por evadir-se da escola (UNESCO, 1994).
Neste sentido, muitas crianças com deficiências acabam deixando de frequentar ou ingressarem nas escolas da rede pública e vão para escolas específicas ou outras tantas estão simplesmente sem acesso à uma boa educação .
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CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE OS
DEFICIENTES
Muitos historiadores e pesquisadores relatam
que mediante registros históricos que muitas civilizações desde os povos primitivos tinham os
costumes dos pais de matar os seus filhos ao
nascerem deficientes, sendo que alguns abandonaram em montanhas e florestas, outros jogavam em penhascos ou rios, os estudiosos
concluem que isso ocorria, pois seria impossível para uma pessoa deficientes porque o
ambiente era muito desfavorável ao ambiente
cheio de feras e seria somente um fardo para
o grupo, era um tempo em que só os fortes
sobreviviam (SILVA, 1987).
O transcurso de exclusão em torno dos deficientes se deu antes de Cristo, em que as
meninas e meninos que possuíam qualquer
deficiência que eram consideradas fora do
padrão normal, eram eliminadas. Os Espartanos, quando as meninas e meninos nasciam e
apresentavam alguma deficiência congênita já
eram mortas, ou abandonadas a fim de não se
tornassem um “cidadão inútil” aos propósitos
do Estado. Pois para a sociedade que se dedicavam à Arte da guerra era muito importante,
as crianças nascerem com bastante saúde, forte. Segundo Maria Beatriz B. Florenzano:
Ao nascer, a criança espartana era inspecionada por membros do governo, que verificavam seu estado de saúde. Se fosse saudável,
merecia os cuidados do Estado. Se fosse doente ou apresentasse alguma deficiência física
ou mental, podia ser imediatamente morta. Segundo Plutarco (50-120 d.C.), quando nascia
uma criança espartana, pendurava-se na porta da casa um ramo de oliveira (se fosse um
menino) ou uma fita de lã (se nascesse uma
menina). Havia rituais privados de purificação
e reconhecimento da criança pelo pai, além
de uma festa de nascimento conhecida como
genética, na qual o recém-nascido recebia um
nome e presentes de parentes e amigos (CF.
MARIA BEATRIZ B. FLORENZANO. NASCER,
VIVER E MORRER NA GRÉCIA ANTIGA).

No império Romano, está civilização prezava perfeição, tanto corporal como a parte intelectual, desta forma os indivíduos deficientes
eram vistos como horrendos que tinham que
ser extintos da sociedade. As leis romanas da
Antiguidade não eram favoráveis às pessoas
que nasciam com deficiência. Deste modo, os
pais eram assegurados em matar seus filhos
com deficiências físicas, mediante a afogamento, ou abandonadas em cestos no Rio Tibre,
ou em lugares sagrados, os que sobreviviam
eram separadas de suas famílias e eram ridicularizadas, eram explorados em circos para
o entretenimento dos poderosos. Segue trecho
do famoso discurso de Sêneca (4-65 d.C) que
isentava o infanticídio:
Não se sente ira contra um membro gangrenado que se manda amputar; não o cortamos
por ressentimento, pois, trata-se de um rigor
salutar. Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros bravios; cortam-se
as cabeças das ovelhas enfermas para que
as demais não sejam contaminadas; matamos
os fetos e os recém-nascidos monstruosos; se
nascerem defeituosos e monstruosos afogamo- los; não devido ao ódio, mas à razão, para
distinguirmos as coisas inúteis das saudáveis
(SILVA, 1987, pg. 46).
Esse olhar que se tinha para as deficiências
não era somente por causa da estética corporal, mas em relação para de fins de trabalho,
a mão de obra escrava tinha que ter uma boa
condição física sem terem defeito nenhum. Segundo Elucinda Carvalho está comenta a questão em torno de ser apta ou não Esse olhar que
se tinha para as deficiências não era somente
por causa da estética corporal, mas em relação para de fins de trabalho, a mão de obra
escrava tinha que ter uma boa condição física
sem terem defeito nenhum. Segundo Elucinda
Carvalho, a questão em torno de ser apta ou
não ao trabalho abaixo:
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A explicação para a eliminação ou o abandono das pessoas deficientes, do qual pertenciam
à classe escravista, como um procedimento
muito comum ao longo de todo este período
histórico, encontra-se no fato que o escravo
para ser rentável ao proprietário tornava-se necessário que ele obtivesse com o seu trabalho
uma produção acima daquilo que necessitava consumir para continuar vivo, ou seja, um
excedente que fosse capaz de financiar a si
e toda a superestrutura que se fez necessário
nas relações de produção escravista. Como
essa tarefa não era possível para aqueles com
graves deficiências físicas ou sensoriais e ou
cognitivas, tornou-se muito mais vantajoso
para o escravagista livrar-se dos mesmos. Os
que conseguiam escapar do assassinato foram
obrigados a submeterem-se a uma existência
ainda mais miserável do que aquela vivenciada
por aqueles que estiveram submetidos à escravidão (SILVA, 1987, p. 99).

e acabavam ficando cegos, assim os egípcios
acabaram descobrindo tratamentos para vários
tipos de infecções nas vistas, isto ficou constatado mediante achados por egiptólogos que
encontraram papiros médicos, contendo procedimentos para curar os olhos (SILVA, 1987).

Na Idade Média é um período que ficou estabelecido pelo término do regime do imperialismo Romano e o início da Idade Média, neste
momento a população sofria com baixas condições de vida e de saúde, assim quando algum menino e menina nasciam com alguma
deficiência acreditavam ser castigo de Deus,
outros achavam serem especiais feiticeiros ou
bruxos. Porém, as meninas e meninos que permaneciam vivas eram separados de suas famílias e serviam de chacotas. Nas literaturas que
foram realizadas da época vemos muito anões
e os corcundas como diversão dos mais favorecidos. Deste modo, estas pessoas deficientes acabavam ficando abandonadas, virando
Assim, vemos por meio desta citação de Car- mendigas, ou indo trabalhar em circo, sendo
valho que para os escravos deficientes estes discriminadas pelas sociedades (SILVA, 1987).
eram excluídos de todas as formas e os que
escapavam de serem mortos acabavam tendo
A Igreja neste momento histórico tinha um
uma existência em que trabalham a mais que o papel muito importante na sociedade e ela via
necessário e desta forma acabariam morrendo os indivíduos deficientes de dois modos difede exaustão em uma vida miserável. No Egito rentes: como uma pessoa que tinha um pecaAntigo, as pessoas deficientes elas não eram do ou que precisava de caridade e de cuidaexcluídas e sim integradas nas diferentes e hie- dos médicos, em que era dotado de alma e
rarquizadas classes sociais (faraó, nobres, al- merecia ser socorrido, assim do processo de
tos funcionários, artesãos, agricultores, escra- exclusão se passa ao transcurso de segregavos). Os anões ou as pessoas que possuíam ção. Neste sentido, Maria Teresa Égler Mantoqualquer deficiência física nada as impediam an declara que:
de ocupar os seus ofícios,especialmente os
dançarinos e músicos. Sendo que os anões
O Cristianismo modificou a postura diante da
normalmente eram empregados em casas de deficiência incluindo seu portador entre as ‘criaaltos funcionários, condição que lhes permitia turas de Deus’, assim ele não podia ser abanhonrarias e funerais dignos (SILVA, 1987).
donado, já que possuía alma. Sob a influência
do Cristianismo os portadores de deficiência
No Antigo Egito existem papiros que conti- passam a ser assistidos em suas necessidanham ensinamentos morais exaltando a im- des básicas de alimentação e abrigo, mas não
portância de se respeitar os indivíduos com havia a preocupação com seu desenvolvimennanismo e que possui outras deficiências. Nes- to e educação (MANTOAN, 1997, pg. 215).
ta perspectiva, também, o Egito Antigo ficou
conhecido como a Terra dos Cegos, pois seu
povo frequentemente tinha infecções nos olhos,
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Porém, em relação à deficiência mental era
No entanto, apesar de toda essa valorizavista como, como um castigo, ou uma culpa, ção do homem, ainda existia um número muito
ou como uma possessão pelo demônio:
grande de pessoas deficientes eram obrigadas
a viver de esmolas, sendo conduzidas à práti[...] na Idade Média o abandono passou a ca do furto, para assim poderem sobreviverem
ser condenado e as pessoas começaram a (MARANHÃO, 2005, p. 26).
receber abrigo em asilos e conventos, principalmente. Porém, nesse período. Era comum
O século XIX foi marcado por pela segunda
a crença que deficiência seria um castigo de Guerra Mundial, em que ocorreu entre 1939
Deus por pecados cometidos os indivíduos a 1945, pelo alemão Hitler, em que eliminou
com deficiência eram alvo de hostilidade e pre- judeus, ciganos e indivíduos deficientes, neste
conceito (SILVA, 2010, p. 40-41).
período supõe-se que morreram 275 mil adultos , meninos e meninos , sendo que 400 mil
Sendo os deficientes tanto uma ora rejeita- pessoas suspeitas de nascerem com deficiêndos, como ora mereciam piedade; ora eram cia congênita de cegueira, de surdez e de deprotegidos :ora eram supervalorizados; ora sa- ficiência mental foram extintas em prol da raça
crificados. Na Idade Moderna denominada o ariana pura.
renascimento, ocorreram grandes transformações tanto nas artes, nas músicas e, principalNesta mesma conjuntura, também temos
mente nas ciências, começou a se ter um novo as bombas nucleares lançadas pelos Estados
olhar para o tratamento dos deficientes. Como Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, em que
declara Maranhão:
matou milhares de pessoas e as que sobreviveram ficaram com grandes sequelas. Com o
Surgiram, nesse contexto, hospitais e abrigos término da Segunda Guerra Mundial, o mundestinados a atender enfermos pobres. Os de- do parou para pensar e refletir e se organizar,
ficientes, aquele grupo especial que fazia par- pois os países aliados tinham enviado tropas
te dos marginalizados, começaram a receber e derrotado Hitler, porém as cidades exigiam
atenções mais humanizadas (MARANHÃO, reconstrução, as crianças órfãs necessitavam
2005, p. 26).
de abrigo, comida, roupas, educação e saúde.
Os adultos sobreviventes das batalhas também
Neste período histórico foi realizado várias apresentavam sequelas de todo este momento
descobertas no tratamento de determinadas de guerra e necessitavam de tratamento médeficiências, como a auditiva, o médico e mate- dico. Em 1945 criou-se a Organização das
mático italiano Girolamo Cardano (1501-1576), Nações Unidas – ONU, em Londres, direcioinventou um código de sinais destinado a ensi- nar todos os países membros as soluções dos
nar as pessoas surdas a ler e a escrever (GU- problemas que assolavam o mundo. Os temas
GEL, 2007). Em relação às doenças mentais, centrais foram divididos entre as agências, ao
os estudos de Philippe Pinel (1745-1826) foi o trabalho abaixo:
pioneiro no tratamento mais científico contra a
loucura de tratamentos mais humanos aos do• ENABLE – Organização das Nações Unientes mentais. Tendo um novo olhar para estes
das para Pessoas deficientes ;
pacientes mentais combatendo crendices de
• UNESCO - Organização das Nações Unique estavam possuídos pelo demônio e, busdas para a Educação, Ciência e Cultura;
cando explicações científicas para as doenças
• UNICEF - Fundo das Nações Unidas para
mentais, em que estavam realmente doentes e
a Infância;
que deveriam ser tratadas.
• OMS - Organização Mundial da Saúde.
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A Organização das Nações Unidas em 1948,
se reuniram novamente agora NA sede da
ONU, em Nova York, com o objetivo de juraram
nunca mais criarem as tais atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, mediante a Carta das Nações Unidas, por meio da
explanação dos direitos de cada pessoa, em
todo lugar e tempo. Assim, nasce a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Declaração
Universal dos Direitos do Homem:
Artigo 1: “Todos os homens nascem livres e
iguais em dignidade e direitos. São dotados de
razão e consciência e devem agir em relação
uns aos outros com espírito de fraternidade”
(DUDH, 1948).
No artigo 25 há menção expressa à pessoa
deficiente, designada de “inválida”.
Artigo 25: em relação à pessoa deficiente:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida
capaz de assegurar a si e a sua família saúde
e bem estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez,
velhice ou outros casos de perda dos meios de
subsistência fora de seu controle.

não tinham valores na sociedade, pessoas horrendas, foram marginalizadas, discriminadas,
ou que tinham demônios, ou como coitados,
sendo muitas das vezes internadas por anos a
fio, para estarem fora do contexto social. Neste
sentido, Romeu Kazumi Sassaki declara que:
A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere às práticas
sociais”. Ela começou praticando a exclusão
social de pessoas que – por causa das condições atípicas – não lhe pareciam pertencer à
maioria da população. Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de instituições, passou para a prática da integração
social e recentemente adotou a filosofia da inclusão social para modificar os sistemas sociais gerais (SASSAKI, 1997, p. 16).
Somente os povos egípcios que tiveram um
olhar diferenciado, pode se observar que esta
civilização incluía as pessoas deficientes tanto
nos trabalhos e não tinha marginalização, muito
menos processo de segregação. Só começou
a ter uma preocupação realmente às crianças
e adultos com deficiências a partir da Idade
Moderna e Contemporânea em relação aos tratamentos para os vários tipos de deficiências e
a buscar a integração social.

A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as meA EDUCAÇÃO IGUALITÁRIA
ninas e meninos nascidas dentro ou fora do
matrimônio gozarão da mesma proteção social
A visão da escola que inclua os deficientes
(DUDH, 1948).
é propiciar um ambiente adequado ao aluno
mediante a uma atenção exclusiva para que veNesse momento histórico as instituições que
nha a se inter-relacionar com o docente segunserviam de apoio os indivíduos deficientes ,em
todos os países, se uniram com um mesmo do as suas aptidões, e suas competências e
objetivo de buscar formas para possibilitar a fortificar como cidadão. Nesta perspectiva, nos
integração social e evolução do apoio das téc- fundamentamos que:
nicas para pessoas deficientes física, auditiva
A ideia da inclusão se fundamenta numa filoe visual.
sofia que reconhece e aceita a diversidade na
Neste sentido podemos analisar esses mo- vida em sociedade. Isto significa garantia de
mentos históricos desde os povos primitivos, acesso de todos a todas as oportunidades, indas civilizações avançadas que cada povo teve dependentemente das peculiaridades de cada
uma forma de ver as pessoas deficientes , pois indivíduo e/ou grupo social (ARANHA, 2000,
normalmente os próprios familiares no nasci- p.2).
mento já matavam quando sabiam que tinham
uma deficiência congênita, os que sobreviveram foram vistos como estorvos, inúteis que
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O indivíduo desde que nasce já passa a obter
prerrogativas como cidadãos, em que são assegurados pela Constituição Federal, devendo
ser respeitados, sendo que a sociedade necessita compreender a coexistir com as diferença e procurar a se ajustar a elas, deste modo,
devemos nos voltar ao pensamento da autora
em torno que: “O principal valor que permeia,
portanto, a ideia da inclusão é o configurado
no princípio da igualdade, pilar fundamental de
uma sociedade democrática e justa: a diversidade requer a peculiaridade de tratamentos, a
fim de que não se transforme em desigualdade
social” (ARANHA, 2000 p. 2).

As práticas pedagógicas em uma escola inclusiva precisam refletir uma abordagem mais
diversificada, flexível e colaborativa do que em
uma escola tradicional. A inclusão pressupõe
que a escola se ajuste a todas as crianças que
desejam matricular-se em sua localidade, em
vez de esperar que uma determinada criança
com necessidades especiais se ajuste à escola (PACHECO, p. 15, 2007).

Nesta pesquisa é relevante ressaltar o Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 divulga
a Convenção Internacional em torno dos Direitos das Pessoas Deficientes e sua formalidade
voluntária, que foram firmados em Nova York,
Assim, a educação com base na inserção em 30 de março de 2007, ratificada pelo Brasil,
tem como principal arbítrio assegurar e propi- em que debateu-se mundialmente em relação
ciar situações para os indivíduos deficientes as prerrogativas básicas da pessoa deficiente.
possa desempenhar seus direitos em torno da
inclusão escolar a todos, sem diferença de cor
Declara o dito Decreto da Convenção que
de pele, etnia ou religião. Nesta perspectiva, deve se proporcionar, defender e garantir a
devemos todos lutar para fazermos jus às con- execução de forma integral e igual a todos os
cepções de equidade e de direito para toda a direitos civis e políticos e liberdades essenciais
comunidade, para que assim o poder público a todos os indivíduos deficientes , propiciando
venha a cumprir as leis já estabelecidas. Sen- a aceitação e sua distinção particular (BRASIL,
do que a concepção do padrão de inserção 2009).
no contexto social já foi introduzido no Brasil,
porém temos muitos percalços pelo caminho,
A Convenção tem como princípio a igualdapois não basta haver legislações, deliberações de, pois todos os indivíduos são sem distinção
e despacho, o direito de matrícula e rampas de diante da lei merece a mesma proteção, deste
acesso, necessita dispor-se de equipamentos, modo, os países assinantes tem a obrigação de
nas unidades educacionais que vão agregar coibir toda e qualquer segregação com foco na
estes alunos deficientes, um trabalho pedagó- deficiência, tanto motora, mental, auditiva ou vigico reestruturado, uma formação continuada sual e assegurar às pessoas deficientes o real
voltada a esses educadores para que este ve- asilo por lei em combate a essa segregação.
nha ter condições de construir várias possibilidades pedagógicas e adaptá-las promovendo
um ensino de com base na equidade e considerando as diferenças:

1270

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

o trabalho dos professores das salas regulares
e assim ficam andando pela unidade escolar e
não recebem uma educação pública de qualiMediante a Convenção em torno dos Direitos dade.
das Pessoas deficientes do capítulo anterior, a
Deste modo, compreendemos para que ocorLei 13.146 de 06 de julho de 2.015, que corrora realmente a inclusão e conforme o que gaborou no ano de 2.016.
rante a legislação é relevante que haja enormes
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão transformação e melhoramentos nas unidades
da Pessoa deficiente(Estatuto da Pessoa com educacionais, de maneira gradativa, contínua
Deficiência), destinada a assegurar e a promo- e planejada para se assegurar uma boa eduver, em condições de igualdade, o exercício cação.

OS DIREITOS DAS PESSOAS
DEFICIENTES

dos direitos e das liberdades fundamentais por
A Educação de inserção no momento atual
pessoa deficiente, visando à sua inclusão soem nossa sociedade tem o sentido de estrutucial e cidadania.
rar maneiras com a finalidade de acolher um
Expandir e alicerçar alguns direitos em várias grande número de diferenças de educandos,
áreas, como na área educacional em relação assim podemos contemplar que nestes últimos
as prerrogativas e garantias são amplos, em anos têm ocorrido enormes mudanças nessa
que cabe a autoridade pública responsabilizar, categoria, infinitas unidades educacionais caconceber, promover, estabelecer, estimular, au- recem de requisitos para propiciar a inserção,
xiliar e analisar estes de maneiras a propiciar e na realidade muitas não possuem salas multifuncionais e as que têm faltam professores
uma boa educação à pessoa deficiente.
especializados.
Sendo que, esta lei vem dar respaldo a 45,6
milhões de pessoas deficientes, do qual residem em nosso país , segundo o CENSO 2010,
próximo de 24% dos habitantes, entre os que
nasceram deficientes e as que são vítimas de
acidentes ou doenças.

Portanto, convivemos em uma comunidade
do qual existem grandes desigualdades sociais, em locais que existem faltas de amparos
a saúde e a educação, etc., assim fica evidente
que o conceito de inserção, até este momento não foi completamente divulgado em nosso
No entanto, o que observamos na nossa con- país por falta de ciência explícitas às famílias
juntura contemporânea em meio as portaria e das pessoas deficientes , e inclusive à toda conormativas e as práticas educativas em nosso munidade.
país. Pois a inserção de alunos deficientes nas
escolas da rede pública , não está ocorrendo
da forma esperada na prática, falta recursos
educacionais, necessita de formação continuada aos docentes e de práticas pedagógicas
adaptadas a esses alunos deficientes, pois
deve se compreender que não basta dar acesso a eles e sim precisa incluí- los, valorizando
as suas diferenças de maneira a assegurar a
individualidade de cada um e a própria coletividade, porque muita das vezes esses alunos
ficam a mercê, por não terem professores de
Atendimento Educacional Especializado (AEE)
correspondente a dar auxílio e acompanharem
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO (AEE) E AS SALAS
DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
NAS ESCOLAS PÚBLICAS
O Atendimento Educacional Especializado
(AEE) é um suporte da educação para os deficientes que “[...] reconhece, prepara e constituem instrumentos pedagógicos e de acessibilidade, que suprimem os obstáculos para a
plena atuação dos alunos deficientes” (SEESP/
MEC, 2008).
Este serviço é sempre executado no período
oposto ao horário de aula do aluno deficiente ,
complementa e/ou suplementa a instrução do
aluno deficiente, não podendo ser visto como
reforço, pois não são trabalhadas as disciplinas do currículo escolar, e sim tem como objetivo dar base para que ele possa acompanhar
o currículo da sala em que está inserido, tendo como objetivo a sua autonomia na escola e
fora dela.

Deste modo, este é parte integrante do projeto político pedagógico da escola e está interligada a inserção dos alunos nas escolas
públicas, do qual realmente se efetive venha
ocorrer a este transcurso de inserção é necessário à colaboração entre o professor de AEE
e o da classe comum, para que ocorra uma
investigação das necessidades educacionais
especiais deste aluno, e uma adaptação das
práticas pedagógicas segundo as necessidades dos educandos, o qual seja capaz de
atingir resultados favoráveis, e possa investigar
suas capacidades, porém a família, e outros
especialistas preponderantes nesta ação, devem agir de maneira concomitante com a escola, proporcionando informações relevantes e
assim todos colaborando com os progressos
obtidos pelo aluno deficiente.

O AEE constitui oferta obrigatória pelas unidades educacionais, preferencialmente nas
instituições de ensinos públicas, produzido em
um ambiente físico identificado como sala de
recursos multifuncional, em que possuem recursos didáticos, pedagógicos e instrumentos
a serem usados pelos educandos deficientes
com a participação de profissionais adequados que detenham de formação para executar este serviço, de forma individualizada com
cada aluno que conduzi-lo a ampliar as suas
capacidades. Este atendimento especializado
AEE se destina aos alunos deficientes físico,
mental, sensorial (surdez e deficiência visual),
alunos com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação,
a assistência tem como intuito uma formação
complementar ao aluno, no entanto, não deve
se abarcar como reforço, pois não são revistas
as disciplinas do currículo escolar e sim as habilidades necessárias para que ele acompanhe
a sua turma em sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este presente artigo científico veio proporcionar uma ampliação de conhecimentos aos professores e as pessoas em torno da relevância do transcurso da inclusão de crianças deficientes na
rede pública de ensino, em torno dos direito mediante mediante as normativas e portarias em todo
o nosso país. Tendo como embasamento pesquisas bibliográficas de vários autores, documento e
legislações, com o intuito propiciar uma reflexão em relação à crianças ou adultos deficientes são
indivíduos que possuem direito como todos.
A educação de inserção tem como principal arbítrio assegurar e dar condições para a pessoa
deficiente desempenhar seus direitos em torno da inclusão escolar, e em geral, aos indivíduos
sem diferença de cor de pele, raça, etnia ou religião. Nesta perspectiva, devemos todos lutar para
fazermos jus às concepções de equidade e de direito para toda a comunidade, para que assim o
poder público venha a cumprir as leis já estabelecidas.
Sendo que a concepção do padrão de inserção no contexto social já foi introduzido no Brasil,
porém, neste momento temos muitos percalços pelo caminho, pois não bastam haver legislações,
deliberações e despacho, a garantia assegurada de matrícula e rampas de acesso, necessita dispor-se de equipamentos, nas unidades educacionais que vão agregar estes alunos deficientes, um
trabalho pedagógico reestruturado, uma formação continuada voltada a esses educadores para
que este venha ter condições de construir várias possibilidades pedagógicas e adaptá-las promovendo um ensino de com base na equidade e considerando as diferenças e assim despertando
na sociedade uma reestruturação de valores e atitudes , para que venham se sentir inseridas e os
seus direitos executados.
Pois, por muitas e muitas décadas as pessoas deficientes foram excluídas e muitas das vezes
mortas ou vistas como demônios pela nossa sociedade, mais com o passar do tempo, com as lutas pela igualdade dos direitos humanos hoje vemos uma mudança de paradigma em nosso país.
A Educação de inserção no momento atual em nossa sociedade tem o sentido de estruturar
maneiras com a finalidade de acolher um grande número de diferenças de educandos, assim
podemos contemplar que nestes últimos anos têm ocorrido enormes mudanças nessa categoria,
infinitas unidades educacionais carecem de requisitos para propiciar a inserção, e na realidade
muitas não possuem salas multifuncionais e as que têm faltam professores especializados.
De modo que, convivemos em uma comunidade o qual existem grandes desigualdades sociais,
em locais que existem faltas de amparos a saúde e a educação, etc., assim fica evidente que o
sentido do conceito de inserção, até este momento não foi completamente divulgado em nosso
país por falta de ciência explícitas às famílias das pessoas deficientes , e inclusive à toda comunidade.
Portanto, essa pesquisa teve como intuito possibilitar uma ampliação de uma evolução das práticas sociais voltadas para educação de inserção nas escolas da rede pública , com novos ponto
de vista em torno do acesso e decurso das meninas e meninos ou adolescente deficientes na unidade escolar, é necessário à colaboração entre o docente da AEE e o da classe comum, para que
ocorra uma investigação das necessidades educacionais especiais deste aluno,
e uma adaptação das práticas pedagógicas segundo as necessidades dos
educandos, o qual seja capaz de atingir resultados favoráveis, e possa
investigar suas capacidades, juntamente com a família, e outros especialistas preponderantes nesta ação, devem agir de maneira concomitante com a escola, proporcionando informações relevantes e assim
todos colaborando com os progressos obtidos pelo aluno deficiente ,
para que ocorra uma boa educação e não somente estes educando
venham ter o acesso, mas também ver ser realmente incluídos e o
grupo venha aprender a respeitá-los e a valorizá-los em suas individualidades e diferença, para que tenham uma equiparação de oportunidades.
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RESUMO: Este trabalho traz uma discussão sobre a arte e sua contribuição no desenvolvimento
cognitivo da criança no Ensino Fundamental. Tem como objetivo possibilitar um olhar que dê
o real valor ao ensino da arte e sua importância às crianças nos primeiros ciclos escolares. O
resultado desse estudo é buscar ideias que os autores escreveram a esse respeito, bem como
perceber que os educadores não estão preparados para a prática dessa atividade.  Esta investigação contribui para uma reflexão da importância que damos para artes no desenvolvimento de crianças que se encontram nos primeiros anos escolares.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste artigo é identificar a importância da presença da disciplina de Arte no
currículo do ensino básico. Arte é uma área de conhecimento que contribui para formação
humana do aluno, para ajudá-lo a entender de forma crítica a sociedade que o rodeia e a cultura. Sua existência no currículo contribui para uma formação plena do aluno, lembrando que é muito
importante a formação global. O conhecimento na área de Arte faz parte do todo na formação do aluno.
Com base na Sociologia, na qual estuda o ser humano na sociedade, as relações de poder e as
relações humanas, as relações individuais e coletivas e que ela transforma a própria sociedade. As
artes estão ligadas nesse movimento. O ser humano se transforma, suas relações consigo mesmo
e com os outros. Dessa maneira, as artes está ligada também à sociologia. Segundo Pareyson, “fato
de se haver acentuado o caráter cognoscitivo e visivo, contemplativo e teórico da arte contribuiu
para colocar em segundo plano seu aspecto mais essencial e fundamental que é o executivo e
realizador, com grave prejuízo para a teoria e prática da arte” (apud Ferraz; Fusari, 2009, p. 104).
No decorrer do tempo, as concepções de arte como expressão se multiplicaram e se aprimoraram. Nas concepções atuais de arte, estão presentes as contribuições da Filosofia, da Sociologia
e da Antropologia para o deslocamento do foco das teorias estéticas não mais sobre a obra
de arte, mas sobre as relações que as pessoas criam com os objetos e produções artísticas.
Como diz Bauman (2004) estamos na era líquida, onde nada é feito para durar, o contato pela
rede social, trouxe a ausência do comprometimento, quando não quer mais exclui, bloqueia e
desconecta-se. E com a liquidez presente nas relações, o professor precisar mostrar a consistência nas relações, valorizando as facilidades e conquistas dos alunos e se mostrando presente nas dificuldades, mostrando outros caminhos para contornar obstáculos e vencer desafios.
Dessa maneira, a arte contribui para o desligamento da “liquidez”, tornando o ato de criar mais
duradouro e significativo na vida dos educandos. Possibilitando a reflexão da vida e de suas questões.Considerando a arte como um produto e construção sociocultural, Pareyson destaca que:
[...] a arte não é somente executar, produzir, realizar e o simples ´fazer´ não basta para definir sua essência. A arte é também uma invenção. Ela não é execução de qualquer coisa já
ideada, realização de um projeto, produção segundo regras dadas ou predispostas. Ela é um
tal fazer, que enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer. A arte é uma atividade na
qual execução e invenção procedem pari passu, simultâneas e inseparáveis, na qual o incremento de realidade é constituição de um valor original. Nela concebe-se executando, projeta-se fazendo, encontra-se a regra operando, já que a obra existe só quando é acabada, nem
é pensável projetá-la antes de fazê-la e, só escrevendo ou pintando, ou contando é que ela é
encontrada e é concebida e é inventada (PAREYSON apud FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 105).
Se arte é invenção, para Ferraz e Fusari (2009), ela é também “produção, trabalho e construção” já que a arte inclui “o artista, a obra de arte, os difusores comunicacionais e o público” (p. 56). Segundo as autoras, a concepção de arte está diretamente relacionada “com o ato de criação da obra de arte, desde as primeiras elaborações de
formalização dessas obras até em seu contato com o público” (FUSARI, 2009, p. 56).
Segundo Delors (2003), a aprendizagem deve ser pautada nos quatro pilares: aprender a conhecer (abertura para o conhecimento), aprender a fazer (executar, encarando os erros como
possibilidade de mudança), aprender a conviver (convivência com respeito, empatia e colaboração) e o aprender a ser (cidadão ativo e atuante), ou seja, se faz necessário estabelecer
relações do processo de aprendizagem para outros contextos. Uma oral de arte é feita para
ser vista, consumida, difundida no mundo cultural e num determinado contexto histórico-social.
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O CONTEXTO SOCIAL

Sem currículo definido, sua prática no ensino passa por dificuldades e as atividades artísticas propostas incluem várias linguagens,
como: artes plásticas, artes cênicas, educação
musical (BRASIL, MEC, 1997, p.24), devendo
ser o professor polivalente em sua atuação.
Ainda para agravar este quadro, era cobrada
a polivalência dos professores, mas estes não
tinham formação para assumir com competência essas várias linguagens artísticas sendo
que a maioria nem sequer possuía uma formação superior na área de Arte.

A sociedade como ciência. Essa ciência recente no século XIX: Revolução Industrial e Revolução Francesa. A revolução Industrial (séc
XVIII), com o crescimento populacional acelerado, a urbanização, êxodo rural em direção às
cidades, as transformações sociais são notadas pelas mudanças nas jornadas de trabalho
exaustivas e o início da discussão das lutas
de classe com maior interação social e o surgimento de um novo modo de medir o tempo
(o relógio). Os conflitos entram evidência na
sociedade. E essa mesma entra como objeto
Na tentativa de capacitar os professores, o
de análise científica.
governo oferece curso aos educadores da educação básica, uma formação, para cumprir a
O Empirismo, ciência baseada na percepção LDB 5.692/71, assim afirma o Parecer do MEC
sensorial vai contra a Racionalista, a razão, o n. º 540/77: “[...] as escolas deverão contar
verossímil. Influencia as ciências naturais e se
com professores de Educação Artística, prefetem a supremacia da ciência, da previsibilidarencialmente polivalente no primeiro grau. Mas
de. A Revolução Francesa e as grandes transo trabalho deve-se se desenvolver sempre que
formações sociais, sociedade por ordens de
classes, privilégios versus posição das pesso- possível por atividades sem qualquer preocuas de mercado (posse de meios de produção). pação seletiva”.
Rompe os entraves para o capitalismo. Na reEmbora tenha existido um processo de forvolução Francesa, há uma forte influência do
Iluminismo. O Iluminismo é o período da con- mação, este aconteceu apenas de forma sutestação, sociedade feudal, há os privilégios – perficial, sem preparação dos professores para
trabalhar com a vasta complexidade das diabsolutismo e poder da igreja.
versas expressões artísticas. Entre os anos de
1970 e 1980, os professores tinham a responA HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL
sabilidade desta prática polivalente, ao ensinar
A Arte foi introduzida no currículo escolar em as várias linguagens artísticas no ensino funda1971 pela Lei de Diretrizes e Bases da Edu- mental e médio. Em consequência, a qualidacação Nacional/ LDB, que rege todo sistema de do ensino é empobrecida, pois a Educação
educacional brasileiro. Embora tenha sido reco- Artística é trabalhada de forma ampla, diluída,
nhecida a importância da Arte para formação sem concentração com maior qualidade em aldo aluno na sustentação legal, na realidade a guma das expressões artísticas.
sua construção foi bem aquém do esperado.
Tal fato é atribuído por Ferraz e Fusari (2001)
Na década de 1980, formaram-se movimenà pequena disponibilidade de professores for- tos contra ditadura militar, e tais movimentos
mados, além de inexistir, por parte do sistema sociais contribuíram para que os educadores
público de ensino, nenhum programa voltado conscientizassem de suas ações políticas.
para a formação dos professores. Como lem- Esse movimento fortaleceu a tendência pedabram Ferraz e Fusari (2009, p. 101), “a arte gógica sobre a qual a escola deveria trabalhar
está intimamente vinculada ao seu tempo, não mais dentro de um contexto sociocultural, na
podemos dizer que ela se esgote em um único qual fossem despertadas habilidades para que
sentido ou função. É por isso que, ao buscar- o aluno desenvolvesse seu lado crítico social
mos definições para as artes, podemos esbar- e sua capacidade de interpretação de informarar em conceitos até contraditórios e que foram
ções.
incorporados pela cultura”.
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Outro ponto que influenciou mudanças no
processo de ensino de arte foi a Constituição
de 1988. No ano de 1988, foi publicada a nova
constituição brasileira, considerando os direitos
da cidadania. Neste período, mudanças políticas da educação são conquistadas com lutas
para inclusão do ensino de Arte em caráter
obrigatório. Em decorrência da Constituição de
88 foram necessárias mudanças educacionais
o que levou à promulgação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB em 20
de dezembro de 1996.
A década de 90 representa um período importante na arte, com inserção da disciplina de
Arte na educação formal. A Lei nº 9.394/96
no seu art. 26, § 2º, afirma: “o ensino de arte
constituirá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos”. Com a inserção da Arte como disciplina no currículo, passou se então reconhecida como campo de conhecimento com seus
conteúdos e linguagens: Artes Visuais, Teatro,
Dança e a Música, abrangendo também no trabalho educativo a valorização da cultura local.
Tratou-se de um momento importante na construção do currículo para a escola básica.
No ano 1997 foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacional de Arte – PCNs/
Arte, pela Secretaria de Ensino Fundamental
do Ministério da Educação. Este é um documento que contribui de maneira importante
para o ensino da Arte. Não se trata de uma
proposta metodológica, mas um conjunto de
orientações para o trabalho pedagógico nas
escolas públicas, visando tornar não só o aluno autônomo, mas também o professor.

Percebe-se que ao longo da história o ensino de Arte teve um percurso que incluiu sem
dúvida muitos obstáculos e dificuldades, até
se consolidar como uma disciplina que deve
ser pautada na herança cultural de cada aluno,
junto ao conteúdo programático, ou seja, o ensino aprendizagem não está desvinculado da
condição da Arte como manifestação humana.
Hoje, esse ensino obrigatório nas escolas da
educação básica, deve ser ancorado em referenciais nacionais, como os PCNs, que objetiva
uma orientação mais global para as escolas
brasileiras, como aponta este documento:
A área de Arte que se está delineando neste documento visa a destacar os aspectos essenciais da criação e percepção estética dos
alunos e o modo de tratar a apropriação de
conteúdos imprescindíveis para a cultura do
cidadão contemporâneo (BRASIL, MEC/SEF,
1998, p. 15).
O referencial tem como intuito proporcionar
aos professores uma orientação mais sistematizada, possibilitando aos mesmos uma melhor
ação didática para as suas aulas e viabilizando,
sem dúvida, um trabalho mais efetivo dentro
das propostas e objetivos exigidos para todo
o currículo.
Apesar do ensino de Arte ter se estabelecido
atualmente com a denominação de Arte/Educação e ter se tornado um campo obrigatório
de conhecimento, ainda assim se faz necessário ampliar esse conhecimento de forma a
disseminar a sua importância perante a sociedade e as outras disciplinas escolares.

O referencial curricular nacional, PCN de Arte
condensa esta proposta quando admite que:
“Aprender arte [...] envolve, também, conhecer,
apreciar e refletir sobre as formas da natureza
e sobre as produções artísticas individuais e
coletivas de distintas culturas e épocas” (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 15).
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A ARTE E SUA IMPORTÂNCIA
A docência no ensino da Arte deve ser repensada, pois docência está intimamente ligada
ao ato de ensinar, o docente realiza sua prática
no processo ensino - aprendizado sendo seu
trabalho uma ação educativa. Gasparin (1994)
afirma que a ideia de docente só é compreendida na relação do ensinar e do aprender sendo inseparáveis para seu entendimento.
O professor de Arte só pode ensinar o que
traz como conhecimento, ao transmitir o que
não tem embasamento realiza uma prática de
um professor instrutor e não do professor educador de arte que é capaz de desenvolver nos
alunos uma visão crítica do mundo, para poder transformar seu espaço e o mundo. Romão
(2006, p.61) faz a distinção entre professor
educador e professor instrutor:
O Professor é um educador... e não querendo sê-lo, torna-se um deseducador. Professor-Instrutor qualquer um pode ser, dado que é
possível ensinar relativamente com o que se
sabe; mas Professor/Educador nem todos podem ser, uma vez que só se educa o que se é!
(ROMÃO, 2006, P.61).

Talvez seja possível afirmar que a área de
Arte pode sim ser articulada com as demais
áreas de conhecimento. Ressalta-se que o próprio documento referente aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), confirma esta possibilidade, quando reforça sobre a importância
do ensino de Arte ser trabalhado também de
forma multidisciplinar no ambiente escolar:
Esta área também favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas
do currículo. Por exemplo, o aluno que conhece arte pode estabelecer relações mais amplas
quando estuda um determinado período histórico. Um aluno que exercita continuamente sua
imaginação estará mais habilitado a construir
um texto, a desenvolver estratégias pessoais
para resolver um problema matemático (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 19).
Nesse sentido, seria desejável que o investimento e desenvolvimento da capacidade criadora do aluno fosse dispensada também para
as ações cotidianas, como para os demais
campos de conhecimento do currículo escolar.

A disciplina de Arte é um campo de conhecimento, por isso é necessária a capacitação
dos professores para um ensino de qualidade.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte
vem confirmar essa necessidade:
O ensino de Arte é área de conhecimento
com conteúdo específicos e deve ser consolidada como parte constitutiva dos currículos
escolares, requerendo, portanto, capacitação
dos professores para orientar a formação do
aluno (BRASIL, MEC, 1997, p.37).
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A ARTE E A CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
Segundo os PCNs (1997), o objeto de conhecimento da Arte é o próprio universo da
Arte. Na escola fundamental o foco dos estudos artísticos está centrado em algumas de
suas linguagens: a música, o teatro, a dança
e as artes visuais, vistas como “um tipo de conhecimento que envolve tanto a experiência de
apropriação de produtos artísticos quanto o
desenvolvimento da competência de configurar situações mediante a realização de formas
artísticas (BRASIL, 1997).
Arte é linguagem. A apreciação estética é o
próprio ato de perceber, ler, analisar, interpretar, criticar, refletir sobre um texto sonoro, pictórico, visual, corporal. Supõe a decodificação
dos signos das linguagens da arte, o estudo
de seus elementos, sua composição, técnica,
organização formal, qualidades, etc. É uma
“conversa” entre o apreciador e a obra, em que
estão presentes também a intuição, a imaginação, a percepção (BRASIL, 1997).
Além do fazer e do apreciar arte, é de fundamental importância a contextualização da
obra de arte; todo o panorama social, político,
histórico cultural em que foi produzida; como
ela se insere no momento de sua produção e
como esse momento se reflete nela. Pensar a
Arte como objeto de conhecimento (BRASIL,
1997).

Arte se ensina e Arte se aprende. Para tanto,
o papel do professor enquanto mediador entre
Arte e criança é de fundamental importância.
A imaginação criadora permite ao ser humano
conceber situações, fatos, ideias e sentimentos
que se realizam como imagens internas, a partir da manipulação da linguagem. É essa capacidade de formar imagens que torna possível
a evolução do homem e o desenvolvimento da
criança; visualizar situações que não existem,
mas que podem vir a existir, abrindo o acesso
a possibilidades que estão além da experiência imediata (BRASIL, 1997).
Segundo o PCN, no caso do conhecimento
artístico, o domínio do imaginário é o lugar privilegiado de sua atuação: é no terreno das imagens que a arte realiza sua força comunicativa.
Portanto, a partir dessas referências, situa-se a
área de Arte dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais como um tipo de conhecimento
que envolve tanto a experiência de apropriação
de produtos artísticos (que incluem as obras
originais e as produções relativas à arte, tais
como textos, reproduções, vídeos, gravações,
entre outros) quanto o desenvolvimento da
competência de configurar significações por
meio da realização de formas artísticas. Ou
seja, considera-se que:

(...) aprender arte envolve não apenas uma
atividade de produção artística pelos alunos,
mas também a conquista da significação do
que fazem, pelo desenvolvimento da percepção estética, alimentada pelo contato com o fenômeno artístico, visto como objeto de cultura
Além do conhecimento da história das Artes: através da história e como conjunto organizado
obras, autores, artistas, intérpretes, dramatur- de relações formais. (Ibidem, p. 32)
gos, coreógrafos, movimentos artísticos, estiA aprendizagem artística envolve, dessa
los, gêneros, e outros, essa reflexão sobre a
Arte inclui também o conhecimento específico forma, um conjunto de diferentes tipos de
de cada linguagem artística: seus elementos, conhecimentos, que visam à criação de sigregras de composição, estilos, técnicas, mate- nificações, exercitando fundamentalmente a
riais, instrumentos. Fazendo Arte, expressamos constante possibilidade de transformação do
quem somos, como nos sentimos, como pen- ser humano.Cabe destacar aqui os objetivos
samos; nós damos a conhecer ao outro (BRA- gerais de Arte para o Ensino Fundamental de
acordo com os Parâmetros Curriculares NacioSIL, 1997).
nais (1997, p. 39), que dizem que:
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No transcorrer do ensino fundamental, o
aluno poderá desenvolver sua competência
estética e artística nas diversas modalidades
da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música,
Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais
e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e julgar
os bens artísticos de distintos povos e culturas
produzidos ao longo da história e na contemporaneidade (BRASIL, 1997).
Segundo Haetinger (2005, p. 134), “A criatividade está presente em cada um de nós. Todos
temos a mesma capacidade criadora”. Mas ele
argumenta que essa capacidade é potencializada ou minimizada de acordo com nossas
interações com o meio cultural, o qual pode ou
não oferecer estímulos às atitudes e aos atos
criativos. O autor complementa ainda que, o
que potencializa a criatividade são as nossas
vivências.Para Masi (2003, p. 699): “Criar, de
fato, significa iluminar aquilo que antes estava
escuro, dar forma àquilo que antes era caótico,
gerar aquilo que nunca antes havia sido criado nem gerado, antecipar o futuro, produzir o
porvir”.

Mas a criatividade é universal também porque
ninguém cria do nada, cada um utiliza os materiais depositados em seu próprio inconsciente.
E, uma vez que o inconsciente é universal, as
obras realizadas por um criativo despertam sintonias e ressonâncias também em outros. Na
maior parte dos casos, o criativo experimenta
prazer tanto em criar uma obra surpreendente
como em constatar que ela provoca nos outros
uma surpresa análoga à sua própria. (Ibidem,
p. 703)
O mesmo autor continua, apontando que a
criatividade também é doadora de paz. Considera que: “É terapêutica, porque ajuda a
esquecer outros problemas, a aplacar outras
tensões, a sublimar pulsões destrutivas, a reduzir a sensação de inutilidade, mediocridade,
isolamento, a fugir da monotonia cotidiana e
das preocupações imediatas” (Ibidem, p. 704).
Hallawell (1994, p. 51), ao analisar o processo criativo a partir da arte, destaca que, “Em
primeiro lugar, para ter ideias é preciso pensar”. No entanto, o autor considera que muitas pessoas ignoram essa obviedade, porque
a preguiça mental assola o homem moderno,
acostumado às ideias padronizadas. Segundo
ele, a liberdade de poder pensar o que e como
quiser pode assustar, por causa desse condicionamento intelectual.

Ao referir-se a tal assunto, Masi (2003) avalia
aspectos da criatividade. Entre os mais significativos estão que a criatividade, segundo o seu
ponto de vista, é surpreendente, pois responde
ao desejo de ir além do insólito, de surpreender-se é de surpreender, dando expansão ao
A exemplo de Haetinger (2005), Hallawell
eros, aos instintos que impele a fugir aos li- (1994, p. 52) acredita que, “A realidade de
mites impostos pelo pensamento consciente, cada pessoa é moldada pela sua cultura, edusecundário, lógico e dedutivo.
cação, experiência e personalidade, e é por
isso que a realidade de cada pessoa é única”.
Outro aspecto levantado por Masi (2003) seria que a criatividade é duplamente universal. O
Hallawell (1994) caracteriza o processo criaautor entende que é universal porque a alegria tivo enfatizando que toda obra de arte, seja ela
de criar é dada a todos, uma vez que todos visual ou de qualquer outra expressão, evolui
criam, ainda que nem todos cheguem a fazer da mesma forma, em quatro estágios: concepobras-primas, a elaborar novos paradigmas, a ção, materialização, interpretação e re-interpreinventar instrumentos revolucionários ou a des- tação. Dessa forma, primeiro a ideia é concebicobrir novos mundos:
da, depois materializada, para ser interpretada
em seguida. O processo criativo só se completa quando a obra é re-interpretada pelo espectador.
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Segundo Edwards (1987), uma pessoa criativa é aquela capaz de processar, sob novas
formas, as informações de que dispõe – os dados sensoriais comuns acessíveis a todos nós.
O escritor precisa de palavras, o músico precisa de notas, o artista precisa de percepções
visuais e todos precisam de certo conhecimento das técnicas de sua arte. Mas o indivíduo
criativo percebe intuitivamente possibilidades
de transformar dados comuns em uma nova
criação que transcende a mera matéria-prima.
Haetinger (2005), ao focar seu trabalho no
universo criativo infantil, identifica que, o caráter questionador que marca a nova geração
demonstra um alto grau de criatividade que
norteia o seu senso crítico e aproveita essa colocação para ressaltar a importância da criatividade ao longo da vida humana:
Esta afirmação determina duas coisas: a primeira, que é preciso trabalhar a criatividade
desde cedo para ampliar sua ação no pensamento humano. A segunda, que o jovem criativo que tenha verdadeiramente desenvolvido
o seu senso crítico poderá manter sua criatividade crescendo mesmo na idade adulta (HAETINGER, 2005, p. 15)
Para Haetinger (2005), este elo de ligação
entre o real e o imaginário é muito importante
para as vivências infantis. Como faz notar um
renomado pesquisador da expressão dramática na infância e no universo escolar, que afirma
que: “o jogo dramático infantil é uma forma de
arte por direito próprio; não é uma atividade inventada por alguém, mas sim o comportamento real dos seres humanos” (SLADE, 1978, p.
17).

Incluir a arte no processo de ensino de crianças é um recurso eficiente para que o aluno
desenvolva suas capacidades criativas. Entretanto, embora os precursores da educação de
crianças tenham propagado, há muito tempo,
ideias inovadoras de educação, que incentivam a criatividade e a espontaneidade, e muitas propostas de inserção da arte na educação
tenham sido apresentadas, tais questões têm
sido discutidas, há bem pouco tempo, no Brasil.
O sistema educacional, de forma geral, volta-se para a reprodução do conhecimento, sendo
assim, submete e limita o aluno, levando-o a
não precisar pensar. Deste modo, o conhecimento que se recebe é somente assimilado e
reproduzido, pouco tempo e espaço se reserva
para que o aluno desenvolva a criação e libere
a imaginação.
Liberar as potencialidades criadoras do indivíduo é condição fundamental para uma verdadeira educação. O ato de criar pressupõe um
ato de autonomia, pois não há como criar sem
autonomia. As atividades artísticas provocam
o “pensar com autonomia”, portanto, as artes
desempenham um papel importante para o desenvolvimento autônomo da criança. Tendo a
educação a função de possibilitar ao homem o
viver e o transformar a sua sociedade, deve-se,
então, caminhar para a transformação e não
para a estagnação.

No contexto escolar, Haetinger (2005) acredita que a criatividade pode transformar a relação do sujeito com o conhecimento:
As atitudes e as ações criativas correspondem a meios para a compreensão e alteração
da realidade. Todo ato criativo expressa a percepção que alguém tem do mundo, de uma
idéia ou situação. O indivíduo necessariamente
usa o seu entendimento da dimensão real para
criar algo novo (Ibidem, p. 128).
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A ARTE

Em primeiro lugar deve-se esclarecer que
os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil não são um estabelecimento
rígido para o trabalho educacional com crianças. A intenção desses documentos é servir de
guia, como forma de orientação e sugestão de
matérias e metodologias a serem utilizadas no
intercurso escolar:

A escola é um complemento ao universo familiar da criança. A união dos dois âmbitos gerará a multiplicação de estímulos necessária a
seu desenvolvimento. O ser humano tem uma
necessidade inata de explorar o desconhecido,
de rumar em busca de novas informações, de
transformar as experiências por que passa em
A organização do Referencial possui caráter
um constructo complexo que se agrupa de mainstrumental e didático, devendo os profesneira a dar novo significado ao conjunto.
sores ter consciência, em sua prática educaÉ por esse motivo que as crianças jamais tiva, que a construção de conhecimentos se
podem ser privadas de momentos que propi- processa de maneira integrada e global e que
ciem intensas manifestações de curiosidade, há inter-relações entre os diferentes eixos sude colocar para fora seus pensamentos, seus geridos a serem trabalhados com as crianças.
anseios e suas queixas, suas dúvidas e conclu- Nessa perspectiva, o Referencial é um guia de
sões sobre o mundo. E é justamente no papel orientação que deverá servir de base para disde articuladora da expressão que a arte é de cussões entre profissionais de um mesmo sissuma importância para a maturação psicoló- tema de ensino ou no interior da instituição, na
gica das crianças, pois por meio da música, elaboração de projetos educativos singulares e
da poesia, da dança, do teatro, da pintura, da diversos (RCNEI, 1998, p. 9).
escultura, entre tantas outras possibilidades,
Trata-se de uma reunião de três documentos,
ela obtém meio de dar vazão à sua tensões
sendo que o último, Conhecimento de Mundo,
internas.
se subdivide em Linguagem oral e Escrita, MoA estética é uma forma de humanização, de vimento, Natureza e Sociedade, Matemática,
compreensão da realidade que nos cerca, e es- Música e Artes Visuais. Salientemos, portanto,
tando a criança numa posição de quem busca que dessas ramificações do terceiro volume,
o inexplorado, é a arte que lhe dará ferramen- nos interessam três, já que estamos interessatas para mergulhar nas entranhas do universo dos nas formas e objetivos da incorporação da
desconhecido que as cerca. Independente- arte ao ensino escolar: Movimento, Música e
mente do conceito de arte a que estamos nos Artes Visuais, sendo as outras não propriamenatendo, como define Biasoli (1999), afirmando te âmbitos artísticos, embora possam perfeitaque o conceito de arte já foi entendido de di- mente se relacionar com o universo artístico,
versas maneiras, como: arte enquanto ativida- dependendo isto da capacidade de articulação
de técnica; enquanto construção de elementos interdisciplinar do professor.
estéticos; enquanto recreação; enquanto forma
de dar vazão a intenções e instintos, entre outras características desse fazer, o que de fato
importa é que, em todos esses casos, a arte
sempre possui um fim de expressão, de exposição de ideias conjugadas sobre a realidade
externa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado sobre a presença do ensino de Arte nas escolas proporcionou algumas
reflexões como, por exemplo, como é importante manter essa modalidade de ensino presente
em nossa sociedade, principalmente no ensino regular formal. Atualmente, a criança e o jovem
estão imersos em tecnologia e no mundo de descarte rápido sem reflexão. As Artes no ensino
possibilitam uma parada no tempo, pois consegue-se perceber a vida e suas belezas, refletindo e explorando os talentos perdidos no momento. Além disso, permite a expressão para as
crianças e jovens. Conseguem perceber o meio de hoje e o seu passado, podendo expressá-lo
através das artes, em suas várias formas de apresentação.
Na trajetória de implementação e efetivação do ensino de Arte no Brasil, percebem-se avanços
significativos, mas há ainda muito a avançar, de forma que haja maior compreensão do significado e importância dessa disciplina no currículo escolar. Infelizmente, ainda é necessário convencer professores que esse ensino não é “passatempo” ou se resume apenas em atividades
para desenho livre ou para colorir, desconsiderando algum investimento mínimo na capacidade
criadora dos alunos. É, talvez, uma ideia da sociedade de que o ensino de arte é “passatempo”.
Não se levando à sério a sua representatividade artística, que expressa o ser humano e sua
história em sua complexidade máxima. A sociedade em si e nossa política menospreza essa
disciplina encarando-a como disciplina menos importante.
Mas a sua interiorização facilita todo o processo de aprendizado, pois ali estará seres humanos
reflexivos, menos ansiosos que saberão se expressar e tomar atitudes coerentes em suas vidas
e na sociedade. Mesmo após verificar algumas conquistas relativas ao ensino de Arte ainda é
necessário, de acordo com esse grupo de professoras, muito investimento por parte dos educadores, de modo a consolidar este ensino na escola. Por isso estas consideram de extrema
importância a atuação dos professores de Arte, que poderiam exercer com maior eficiência e
competência esta disciplina. Parece um paradoxo, mas ao mesmo tempo em que estas professoras buscam a capacitação para atuarem com o ensino de Arte, também apoiam a presença
efetiva do professor de Arte na escola, devidamente qualificado para ministrar esta disciplina.
Verificamos que o empenho da valorização do ensino de artes deverá ser empenho de todos.
Cabe aos professores de artes mostrar aos seus alunos todo o belo e significativo que há nessa
disciplina. Dar uma folhinha e pedir desenho livre não é ensino de artes, pois a sua amplitude
não permite que uma mera folhinha seja considerada arte. Dessa maneira, o próprio professor
de artes tem grande importância no planejamento e execução de suas aulas. Ele deverá mostrar
todo o belo e grandioso das artes, a sua expressividade e potencialidade. Fornecer aos alunos
várias possibilidades de conhecer as artes e fazê-la significativa aos mesmos. Tudo isso permitirá e possibilitará que o ensino de artes seja visto pela sociedade e toda equipe escolar como
componente curricular de enorme importância.
Ler e conhecer a função da arte na educação propicia um vasto enriquecimento, passa-se a
entender a contribuição e a importância da mesma na vida das pessoas em geral, sejam elas
crianças, jovens, adultos ou idosos. A arte favorece o contato das pessoas com a própria cultura
e também com outras culturas. As artes é a expressividade do ser humano. Nela está todo o
seu ser. Toda a história e cultura. Aniquilar o entendimento, a interiorização e a prática das artes
fazem com que não tenhamos uma sociedade consolidada em sua história.
Dessa maneira, o ensino é importantíssimo para a nossa sociedade pois
contribui para a percepção de suas singelas manifestações artísticas
e para a criança e para o jovem permite com que eles consigam se
entender e a entender o mundo. Possibilitam, também, a sua expressividade. Essas manifestações individuais são como modo paliativo
para dores e sentimentos não compreendidos. As ansiedades do
momento em que vivem são mais bem relaxadas e entendidas com
as artes. Conclui-se então que a Arte é tão importante para o início da
fase escolar quanto às outras áreas do conhecimento, devendo assim
ser praticada de forma competente e responsável.
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MONTEIRO LOBATO E SUA
CONTRIBUIÇÃO PARA LITERATURA
INFANTIL

RESUMO: O presente estudo que será apresentado busca conhecer e refletir sobre a literatura
infantil, bem como a vida e obras de Monteiro Lobato, levando em consideração sua contribuição por meio de suas obras literárias. A metodologia do trabalho se faz por meio bibliográfico, em que se utilizou livros, artigos científicos e rede mundial de computadores. Os conteúdos abordados destacam o surgimento da literatura infantil no Brasil, assim como, a vida
e as obras de Monteiro Lobato, enfatizando sua contribuição para nossa literatura. Monteiro
Lobato foi o representante e inaugurador da Literatura Infantil brasileira. Em 1921 publicou A
Menina do Narizinho Arrebitado, despertando em um imenso público o interesse pela leitura
e pelos problemas políticos e sociais. É tido como precursor de uma Literatura Infantil crítica.
Ele encontrou o caminho criador de que a Literatura Infantil Brasileira necessitava, rompendo
com as convenções estereotipadas e abriu as portas para novas ideias e formas que o século
queria.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Leitura; Monteiro Lobato; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

D

urante muito tempo, a criança foi vista como um adulto em miniatura, participando desde muito cedo da vida adulta. Os aspectos adultos e infantis não eram diferenciados.
Não tinha livros nem histórias direcionados às crianças e, no entanto, não havia se quer
uma palavra que desse significado à literatura infantil.
No Brasil, a Literatura Infantil, teve bastante influência e características estrangeiras, que combina contribuições europeias (portuguesa), africana e indígena. Várias décadas se passaram
para se ter traduções e produções tímidas inspiradas quase que exclusivamente em produções
europeias.
A literatura foi trazida pelos colonizadores e era narrada por pessoas mais velhas, geralmente
os avós, que divertiam as crianças com histórias de um personagem chamado Trancoso e outros que faziam parte do folclore português. As histórias das escravas negras, também tiveram
grande importância, pois estas eram transmitidas de engenho em engenho às outras escravas,
amas dos brancos.
A cultura indígena também influenciou muito a literatura infantil brasileira com figuras do imaginário, como a Iara, o Minhocão e outras mais. Pelo fato da educação brasileira estar dominada
por estrangeiros, acabou acarretando o atraso da produção dos livros infantis brasileiros.
Apenas no século XX, começa-se a dedicação dos autores para a literatura infantil.A partir
da obra de Monteiro Lobato, muito revolucionária, a literatura infantil brasileira ganha definição.
Monteiro lobato criou um elo entre o real e o fantástico, criando personagens que levava o leitor
a participar de suas aventuras escritas.
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LITERATURA INFANTIL
O surgimento da Literatura Infantil no Brasil
estava ligado às classes sociais privilegiadas,
primeiramente, por haver interesses destas em
consolidar o poder destinado a elas, dentro de
um mesmo núcleo.
Numa sociedade que cresce por meio da industrialização e se moderniza em decorrência dos novos
recursos tecnológicos disponíveis, a Literatura Infantil
assume desde o começo, a condição de mercadoria.
No século XVIII, aperfeiçoa-se a tipografia, facultando
a proliferação dos gêneros literários que, com ela, se
adequa à situação recente (ZILBERMAN,1998,p. 18).

Nos dias atuais, a Literatura Infantil, vem proporcionando criança o contato com os preciosos textos possibilitando uma absorção do
mundo imaginário:
A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa a delinear-se no início do século XVIII, quando a criança pelo que deveria passa a
ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria
distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma
educação especial, que a preparasse para a vida adulta
(CUNHA, 1999, p.22).

Por isso, é necessário se diversificar as obras
de Literatura Infantil para que a criança perceba as vastas possibilidades do conhecimento.
Assim, o livro contribui para o desenvolvimento
pessoal e intelectual da criança.
A Literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o
Mundo, o Homem, a Vida, através da palavra. Funde os
sonhos e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais
e sua possível/impossível realização (CAGNETI, 1996,
p.7).

A VIDA DE MONTEIRO LOBATO
De acordo com os estudos de Coelho (1991),
José Renato Monteiro Lobato, que mais tarde
mudou o seu nome para José Bento Monteiro
Lobato para usar uma bengala que o pai possuía
por conter as iniciais JBML, nasceu no dia 18 de
abril de 1882 na cidade de Taubaté no estado
de São Paulo. Filho de José Bento Marcondes
Lobato e Olímpia Augusta Monteiro Lobato teve
suas lembranças mais antigas ligadas à vida no
campo. Seu avô, José Francisco Monteiro, era
um fazendeiro muito rico e por isso recebeu o
título de Barão de Tremembé em 1868 e no de
ano de 1887, Visconde de Tremembé.
Depois de uma arrasadora reprovação na prova de português, Monteiro Lobato regressou à
chácara. Neste intervalo se dedicou mais ainda
aos estudos e no ano de 1896, conseguiu a sua
aprovação. Quando perdeu o seu pai, aos 15
anos, Lobato queria ir para a escola de Belas Artes, mas foi contrariado pelo avô Visconde, que
desde a morte dos pais de Lobato – sendo que
também perdeu a sua mãe aos 14 anos. O avô
queria que Lobato cursava bacharelado em Direito e sendo convencido, acabou ingressando
na Faculdade do Largo de São Francisco, em
São Paulo, no ano de 1900 (COELHO, 1991).
Segundo o autor (1991), ainda na cidade de
Taubaté, Lobato criou o jornalzinho H²O que era
apenas uma página escrita à mão. Neste jornalzinho, Monteiro Lobato não escrevia sobre política e tão pouco sobre futebol, mas atacava a
turma do colégio com fofocas. Com os amigos
da fase de adolescência, Lobato fora convidado
para escrever num jornal denominado Mirarete
a pedido de Benjamim Pinheiro, que se candidatar a prefeito da cidade de Pindamonhangaba. Este precisava ganhar a eleição e por isso
mandava para Lobato a pauta de assuntos que
deveriam ser abordados no jornal para criticar
a oposição. Esse jornal não era assinado pelos seus autores, fato este que Monteiro Lobato
possuiu vários pseudônimos como Lobatouvisk,
Pascalon, O Engraçado, Rui d’ Hã, entre outros.

A Literatura Infantil, hoje, sob um novo olhar,
tem uma função formadora, e para que isso
ocorra com eficácia, à criança precisa ter conEm 1906, Lobato conheceu Maria da Pureza
tato direto com textos, estabelecendo uma reGouvêa
Natividade, em Taubaté, por quem logo
lação de intercâmbio cognitivo entre o real e o
se apaixonou. Começou, então, a publicar poeimaginário.
sias e publicá-los no jornal de Taubaté, exaltando as belezas e as virtudes da amada. Em 1907
tornou-se promotor de Areias, uma cidade do
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interior do Estado de São Paulo. Lobato resolveu camponês – pelos problemas rurais. Considera
convencer Purezinha a se casar com ele e ir mo- este, preguiçoso e incapaz de promover as murar em Areias no ano de 1908. Juntos tiveram danças necessárias na agricultura.
quatro filhos: Edgard, Martha, Guilherme e Ruth
(COELHO, 1991).
Um pouco mais tarde. Lobato muda a sua
análise do problema: o Jeca Tatu não é mais
No ano de 1917, Lobato criou um artigo con- responsável pela precariedade e sim vítima da
tundente denominado “Paranóia ou Mistifica- saúde pública brasileira em que sofre consequção?”, em que criticou a exposição de Anita Mal- ências. O Jeca não é preguiçoso como alegafatti e a influência dos “futurismos nas obras de va e sim vítima do latifúndio brasileiro. Antes de
artes”. Para Monteiro Lobato, a arte, assim como publicar “Urupês”, Monteiro Lobato publicou O
a ciência, possui suas leis (proporção, simetria, Saci Pererê e houve uma considerável venda. É
etc) e Anita Malfatti, embora fosse considerada nesse período que Lobato se interessa pelos liuma excelente artista, foi criticada pelo escritor vros e se torna um editor. Percebe que no Brasil,
por ter sido seduzida pelas vanguardas euro- há muitos leitores, mas que o problema estava
peias, assumindo, segundo ele “uma atitude es- vinculado a má distribuição de livros, para que
tética forçada no sentido das extravagâncias de estes chegassem a todos os cantos do país
Picasso” (COELHO, 1991).
(COELHO, 1991).
Esta publicação foi o estopim de uma polêmica entre os modernistas que passaram a culpar
Monteiro Lobato por uma suposta regressão na
carreira de Anita Malfatti.Ao contrário de muitos
escritores da época, que enaltece o homem do
campo, como um ser forte, íntegro e valente,
perpassa a imagem que este homem não passa
de um ser doente, fraco, molenga e que coloca
fogo na mata. Pensou até em se candidatar para
ajudar os agricultores, mas logo desistiu. Escreveu, então, um artigo chamado “Velha praga”,
publicado no Jornal O Estado de São Paulo, que
se referia às dificuldades dos agricultores e as
queimadas. A partir daí, Lobato começou a ficar
conhecido (COELHO, 1991).
Um mês depois, publicou o artigo “Urupês”,
onde cria o seu personagem Jeca Tatu e ainda
retrata as queimadas. Publicou também outros
livros como “Cidades Mortas” e “Negrinhas”.
Segundo Marisa Lajolo, Lobato nestes livros traz
o melhor de sua estrutura, principalmente em
Urupês e Negrinhas, nos quais, comparecem diferentes “brasis”. Através de Jeca Tatu. Monteiro
Lobato expõe a sua preocupação com a saúde
pública. Lobato fala sobre uma doença tropical,
até então, negligenciada: o Amarelão. Outros
assuntos relacionados à saúde também foram
abordados e estiveram presentes na obra de
Lobato, inclusive a tuberculose, a qual vitimou
dois de seus quatro filhos. Segundo Marisa Lajolo , Monteiro Lobato envolveu-se com a saúde
pública e na campanha sanitarista da década
de 1920, denunciando a precariedade da saúde da população rural. Num primeiro momento
Monteiro Lobato responsabiliza Jeca Tatu – o

Em 1919 a Revista do Brasil se transforma
em Monteiro Lobato & Companhia. A empresa
se dá muito bem. Lobato se encanta pelo progresso: “Isto é o melhor negócio que existe”. Em
1921, Lobato cria o livro A Menina do Narizinho
Arrebitado, depois de ter tido uma inspiração
num jogo de xadrez com Toledo Malta. É a primeira aventura do Sítio em que Narizinho vai ao
Ribeirão no Reino das Águas Claras e conhece o Príncipe Escamado. Esse livro foi remetido
a muitas escolas, mas possuía outro subtítulo:
“Segundo livro de leitura para uso das escolas
primárias”. Lobato resolveu misturar muita fantasia e realidade (COELHO, 1991).
Monteiro Lobato despontou como escritor que
contempla em suas narrativas o interesse das
crianças pelas obras literárias, por se preocupar
com as formas que eram escritos os livros infantis e a intenção que existia neles, começou a
observar a realidade à sua volta e analisar uma
forma de modificá-la. Entre outras obras conhecidas deste promissor e habilidoso escritor, destacamos a pioneira:
Foi, pois, dentro da “literatura didática”, que vem à luz,
em 1921, a obra de estreia do mago Lobato, ”A Menina
de Narizinho Arrebitado”, segundo livro de leitura para
uso das escolas primárias... Sem que ninguém suspeitasse, com ele estava sendo criada a Literatura Infantil
Brasileira (COELHO, 1991, p. 222).

Assim, Monteiro Lobato criou um elo entre o
real e o fantástico, criando personagens que levava o leitor a participar de suas aventuras escritas.
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Mas o que tinham os seus livros de tão espeMONTEIRO LOBATO, FACILITADOR DA
cial para transformá-lo em um dos nossos maioLITERATURA INFANTIL

res autores, inventor da própria literatura infanto-juvenil no país? Cansado de fábulas importadas,
ambientadas na Europa e traduzidas para o português de modo confuso, Monteiro Lobato imaginou um cenário especial e bem brasileiro para
seus personagens. E, para conquistar os leitores,
contou histórias de maneira simples e direta, fáceis de compreender (LOBATO, 2009, p. 6).

Como vimos, Monteiro Lobato é o precursor de
uma literatura infantil crítica, se preocupando em
debater temas públicos, de forma a serem compreendidos pelas crianças, inovando ao utilizar
uma linguagem relacionada à fantasia/realidade,
com invenção de palavras. Tal entendimento é
evidenciado por Lobato (2009, p. 89) quando faz
relata em seu livro que “Tudo aqui corre como
Segundo ZILBERMAN (1994), a literatura infannum sonho. A criançada só cuida de duas coisas:
brincar e aprender. As duas velhas só cuidam de til até Monteiro Lobato não apresentava uma tenos ensinar o que sabem e de ver que tudo ande mática nacional, reproduzindo os padrões vindos
da Europa. Lobato consegue romper com isso,
a hora e a tempo” (ZILBERMAN, 1994).
aproveitando nossas tradições folclóricas e seu
Foi um dos maiores defensores de uma política desenlace deve aos seguintes fatores: personaque entregasse a iniciativa de extrair o petróleo gens que se repetem em todas as narrativas;
em solo brasileiro, chegando até emitir cartas emprego de crianças como heróis, promovendo
para Getúlio Vargas as quais esclarecem o inte- imediata identificação com a ausência de autoresse estrangeiro em negar a existência do “ouro ritarismo e de imagens adultas repressoras; a
negro” no Brasil. Acabou sendo detido. Getúlio opinião das crianças personagens é respeitada;
Vargas não queria desavenças com os america- a curiosidade e a criatividade também são estinos. No presídio de Tiradentes, remete cópias muladas:
das cartas que foram enviadas a Getúlio, que
este declarava como ofensivas a seus amigos
por toda parte do país. Essa luta pelo petróleo
acabou deixando - o desgostoso (ZILBERMAN,
1994).
Quando saiu do presídio teve a notícia que era
o autor que mais vendia as suas obras no Brasil
e na América Latina. Em 1941, funda junto com
Caio Prado Júnior e Artur Neves, a Editora Brasiliense que publica as suas obras completas.
Monteiro Lobato é, sem sombra de dúvidas, a
pai da Literatura Infantil brasileira. Conhecido e
famoso por escrever livros nos quais se pudesse
morar, por isso criou o sítio. Foi um revolucionário
progressista, fundador de inúmeras editoras, jamais deixando de lado os castelos de contos de
fadas e o folclore nacional, (re) criando o mundo
ao seu redor, a partir de coisas do seu cotidiano, desta forma escreveu mais de quatro mil e
seiscentas páginas só de obras infantis (ZILBERMAN, 1994).

Dentro desse processo renovador, a criança é descoberta como um ser que precisava de cuidados específicos
para a sua formação humanística, cívica, espiritual, ética
e intelectual. E os novos conceitos de Vida, Educação e
Cultura abrem caminho para os novos e ainda tateante
procedimentos na área pedagógica e na literária. Pode-se
dizer que é nesse momento que a criança entra como um
valor a ser levado em consideração no processo social e
no contexto humano. [...] Nos rastros dessa descoberta
da criança, surge também a preocupação com a literatura
que lhe serviria para leitura, isto é, para a sua informação
sobre os mais diferentes conhecimentos e para a formação de sua mente e personalidade (segundo os objetivos
pedagógicos do momento), (COELHO, 1991, p. 139).

Para o autor (1991), a Literatura de Monteiro
Lobato esteve direcionada aos leitores pequeninos. Produziu durante a sua carreira literária 26
títulos, todos destinados ao público infantil. É um
dos maiores escritores infanto-juvenil da América
Latina e do mundo. Monteiro Lobato morreu vitimado de um derrame no dia 4 de julho de 1948,
deixando grandes personagens como Pedrinho,
Narizinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Visconde,
Marquês de Rabicó, a famosa boneca de pano
Emília e outros.
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PERSONAGENS
A partir de Reinações de Narizinho, os personagens têm as suas características evidenciadas que marcam bastante a sua personalidade
e o seu significado para Monteiro Lobato (REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1998).

DONA BENTA
Para seu criador (2009), Dona Benta é uma
senhora de mais de sessenta anos, viúva do
Major Encerrabodes, proprietária do Sítio e principal figura adulta da narrativa. Lobato através
de Dona Benta quer mostrar aos seus leitores
a ideia de um governo correto, pois coloca esta
personagem como uma soberana sabia, que
governa o seu território (o Sítio) com liberdade
e boa administração. Neste intervém, Monteiro
Lobato quer suscitar que a boa administração
explícita na obra, exercida por Dona Benta, significa governar o Estado de forma racional e
eficaz, enfatizando o interesse da sociedade,
alimenta a curiosidade de seus netos e da boneca Emília:
Dona Benta é uma criatura boa até ali. Só isso
de me aturar, quanto vale? O que mais gosto
nela é o seu modo de ensinar, de explicar qualquer coisa. Fica tudo claro como água. E como
sabe coisas, a diaba! De tanto ler aqueles livros lá do quarto, ficou que até brincando bate
o Visconde em ciência (LOBATO, 2009, p.90).

ças, Dona Benta alimenta a curiosidade de seus
netos e da boneca Emília. Mora no interior, mas
sabe de tudo que acontece no mundo. Está
sempre se divertindo com as reinações que a
garotada inventa e aberta para ouvir o que a
meninada tem a dizer. Como pode constatar
no comentário de Lobato: “Realmente! Eu aqui
no sítio, com dois netos apenas, às vezes me
vejo doida. São dois que valem por dois mil,
tais maluquices que inventam, ou as reinações,
como eles dizem” (LOBATO, 2009, p.30).

2.1.2 - TIA NASTÁCIA
Tia Nastácia no passado foi uma escrava que
liberta, passa a ser a cozinheira do Sítio. Esta
personagem é um poder que representa a cultura e o saber popular, com um toque mágico
e fruto do conhecimento da vida pelo seu real
exercício. Ela traz consigo um repertório de
lendas, histórias, crenças, uma culinária maravilhosa, os remédios caseiros, as ervas medicinais e uma total proximidade com as crianças
do Sítio. Pode-se dizer que Tia Nastácia é o
povo que sabe muito e vai passando o saber
(REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1998).
Numa das obras de Monteiro Lobato Histórias de Tia Nastácia (1964), há uma definição
sobre ela: “Tia Nastácia é o povo, tudo o que
o povo sabe e vai passando um para o outro”.
“Estou com um plano de espremer Tia Nastácia para tirar o leite do folclore que há nela”
(REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1998).

Dona Benta desempenha um poder tolerante e democrático, mantendo com os outros personagens relações
harmoniosas e sem conflitos. Está sempre aprendendo
com seus netos Pedrinho e Narizinho: “Bem diz o ditado que quanto mais se vive, mais se aprende. Estou
com mais de sessenta anos e todos os dias aprendo
coisas novas com minha neta [...]” (REINAÇÕES DE
NARIZINHO, 1998).

Nas histórias do Sítio, Tia Nastácia é a única
personagem que trabalha. Ela representa o poder do saber popular e do trabalho. É também
a criadora de Emília e Visconde. Cozinheira de
mão cheia. Além de alimentar a turma do Sítio
com seus quitutes, alimenta a imaginação das
crianças com suas histórias. Tia Nastácia é a
faz-tudo do Sítio, mas a turma também a ajuMonteiro Lobato através de Dona Benta quer da cooperando nas tarefas domésticas. Foi ela
instaurar a democracia, demonstrando a admi- que costurou a boneca de pano Emília. Segunnistração do Sítio como algo sem egoísmo ou do “Memórias de Emília” Lobato relata:
ganâncias, preocupada com quem lá vive. A
Tia Nastácia, essa é a ignorância em pessoa. Isto
personagem de Dona Benta foi inspirada na
é... Ignorante, propriamente, não. Ciência e mais coisas
avó de um colega seu que morava em Taubaté.
Avó de Pedrinho e Narizinho é dona do Sítio
do Picapau Amarelo. Contando histórias e estimulando a criatividade e imaginação das crian-

dos livros, isso ela ignora completamente. Mas nas coisas práticas da vida é uma verdadeira sábia. Para um
tempero de lombo, um, frango assado, um bolinho, para
curar uma cortadura, para remendar meu pé quando a
marcela está fugindo, para lavar e passar roupa – para
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as mil coisa de todos os dias é uma danada! Eu vivo brigando com ela e tenho-lhe dito muitos desaforos, mas
não é de coração. Lá por dentro gosto ainda mais dela
do que dos seus afamados bolinhos (LOBATO, 2009,
p.90 e 91).

Emília é uma mistura de ação e sonho. Ela
consegue viver muitas fantasias e aventuras. É
a personagem em que Lobato revela as suas
próprias contradições.

Originalmente, Emília é uma boneca de pano
que se transforma em gente, adquirindo o dom
da fala com a “pílula falante”. É a personagem
mais ativa do autor, a crítica da sociedade e a
importante porta voz de Lobato. É independente, esperta e com uma personalidade única e
forte. Emília não é tão intelectual como Dona
Benta e Visconde, mas pode contar com sua
astúcia e esperteza, como enfatiza Monteiro Lobato:

O visconde já estava com os dedos cansados de tanto escrever, e também revoltado contra as exigências de
Emília. Súbito riu-se. “Vou pregar-lhe uma peça”, pensou
lá consigo. “Vou escrever uma coisa e quando ela voltar e
me mandar ler eu pulo o pedaço ou leio outra. É isso...” E
pôs-se a escrever contra a boneca assim: “Emília é uma tirana sem coração. Não tem dó de nada. Quando Tia Nastácia vai matar um frango, todos correm de perto e tapam
os ouvidos. Emília, não. Emília vai assistir. Dá opiniões,
acha que o frango não ficou bem matado, manda que
Tia Nastácia o mate novamente e outras coisas assim”.
“Também é a criatura mais interesseira do mundo. Tudo
quanto faz tem uma razão egoísta. Só pensa em si, na
vidinha dela, nos brinquedinhos dela. Por isso está ficando
a pessoa mais rica da casa” (LOBATO, 2009, p. 74).

Emília é uma criaturinha incompreensível. Faz coisas
de louca, e também faz coisas que até espantam a gente, de tão sensatas. Diz asneiras enormes, e também
coisas tão sábias que Dona Benta fica a pensar. Tem
saídas para tudo. Não se aperta, não se atrapalha. E
em matéria de esperteza não existe outra no mundo.
Parece que adivinha, ou vê através dos corpos (LOBATO, 2009, p.75).

É a melhor amiga de Narizinho. Boneca falante é a irreverência em pessoa. Está sempre tendo
ideias maravilhosas. É crítica, “bocuda” e mandona, com um gênio pra lá de forte que causa as
maiores confusões. Nasceu muda, tomou as pílulas falantes do Dr. Caramujo, desandou a falar e
não parou até hoje (REINAÇÕES DE NARIZINHO,
1998).

EMÍLIA

Ela impõe o seu poder através da ação originária de sua ousadia, ideias e independência.
A boneca de pano sempre contestar as verdades já estabelecidas e busca as suas próprias
verdades. Lobato coloca a imagem de Emília
como daquele indivíduo esperto, teimoso e
crítico que está sempre disposto a vencer na
competição da sociedade:
Olhe Visconde, eu estou no mundo dos homens há
pouco tempo, mas já aprendi a viver. Aprendi o grande
segredo da vida dos homens na terra: a esperteza! Ser
esperto é tudo. O mundo é dos espertos. Se eu tivesse
um filhinho, dava-lhe um só conselho: “Seja esperto,
meu filho” (LOBATO, 2009, p.64).

Na obra de Lobato, há uma passagem que
comprova bem esse pensamento:
Mangando o seu nariz gritou Emília furiosa. Falo sim,
e hei de falar. Eu não falava porque era muda, mas o
doutor Cara de Coruja...” “Era teimosa como ela só.
Nunca disse doutor Caramujo. Era sempre doutor Cara
de Coruja. E nunca quis dizer Polegar. Era sempre Polegada (LOBATO, 1998, p. 21).

VISCONDE DE SABUGOSA
É um sabugo de milho falante criando por Tia
Nastácia, que logo se transforma em um sábio
intelectual cientista. Para Monteiro Lobato, Visconde representa o poder das ciências, que deve ser
aplicado para melhorar a vida dos indivíduos, pois
enquanto detentor do saber científico é capaz de
opinar e dar pareceres para respaldar cientificamente as resoluções. Este personagem foi inspirado no avô de Lobato, Visconde de Tremembé.
É o sabichão do Sítio. Erudito e atrapalhado, vive
na biblioteca entre os livros, pesquisando e estudando sobre vários assuntos ou então fica em seu
laboratório, localizado no porão da casa de Dona
Benta, onde dá margem à sua criatividade para
construir invenções (REINAÇÕES DE NARIZINHO,
1998).

NARIZINHO E PEDRINHO
Estes personagens são os netos de Dona Benta. Narizinho vive com a avó no Sítio e tem aproximadamente sete anos de idade e é prima de
Pedrinho. No livro, Reinações de Narizinho, em
nenhum momento é citado sobre os seus pais. É
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uma menina doce, carinhosa e inteligente, adora a
vida no Sítio. Gosta de subir em árvores e de estar
em companhia de Emília, sua boneca de pano. No
livro Memórias de Emília Lobato evidência:
Narizinho eu quero muito bem, porque é uma espécie
de minha mãe. Brigamos bastante, é verdade, e ela implica
deveras comigo quando me excedo. Mas já vi que briga é
prova de amor. Quem não ama não briga. Gosto dela no
fundo do coração, e não admito que haja outra menina que
a valha (LOBATO, 2009, p.91).

que poderiam ser renovados. O mundo fantástico
do Sítio modifica a maneira de pensar de muitas
pessoas, quebra o limite da ficção e transmite uma
série de valores que faz a criança refletir (REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1998).
O escritor ajuntou o real e o imaginário e transformou a obra em um sonho. Em uma fantasia, mesmo criticando, colocando em cada personagem
uma característica marcante, a obra não perde sua
magia e seu encanto. Esse universo traz à imaginação das pessoas à vontade de sonhar: “Tudo
aqui corre como num sonho. A criançada só cuida
de duas coisas: brincar e aprender. As duas velhas só cuidam de nos ensinar o que sabem e de
ver que tudo ande a hora e a tempo” (LOBATO,
2009, p.89).

Pedrinho tem a mesma idade que Narizinho e
mora na cidade. Gosta de passar suas férias no
Sítio, sempre fica triste quando elas chegam ao
fim. Ele é mais ativo do que Narizinho e se encaixa
no próprio Lobato criança, um leitor ávido, menino corajoso, esperto, responsável tem espírito de
líder. Narizinho e Pedrinho são personagens mais
SACI
difíceis de serem definidos, mas para Lobato, representa as próprias crianças do país. Podemos
É uma das figuras mais populares do folclore
perceber essas características do Pedrinho no librasileiro. Tem uma perna só, usa um gorro vermevro do Monteiro Lobato:
lho e pita um cachimbo de barro. Faz travessuras
Pedrinho encheu-se de coragem e disse com voz firme:- e vive azucrinando a vida de todos no Sítio. Ficou
“Nós estamos em nossa casa e saberemos defendê-la con- amigo de Pedrinho depois que ele o tirou de um
tra tudo e contra todos. Medo não temos de nada! Quem redemoinho de vento (REINAÇÕES DE NARIZImanda aqui no sítio ou eu depois de vovó (LOBATO, 2009, NHO, 1998).
p.32).

MARQUÊS DE RABICÓ
O Marquês de Rabicó é um porco que surge de
uma ninhada de porquinhos, onde todos morrem
na cozinha de Tia Nastácia e só este consegue se
salvar pela dó de Narizinho (é o animal de estimação de Narizinho). Para Lobato, Rabicó representa
os defeitos da sociedade. É um porco incorrigível
e mau-caráter. Não comete erros graves, mas é
usado muitas vezes como um porco espião (REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1998).

CUCA
Má, horrorosa e perversa! É uma bruxa com
cara e corpo de jacaré. Grande vilã, que vive em
sua caverna, criando poções e planejando como
invadir o Sítio. Faz questão de ser a criatura mais
maléfica das redondezas e não aceita que outros
bruxos se aproximem de seu território (REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1998).

Lobato cria estes fantásticos personagens para
que o leitor se identifique com os mesmos, através
da fantasia e da alegria que cada um apresenta.
Leitão guloso e covarde que está sempre atrás
de comida, mas morre de medo da Tia Nastácia,
que não vê a hora de colocá-lo na panela (REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1998).
Na obra Reinações de Narizinho também aparecem personagens de outras histórias e por isso
há uma intertextualidade constante. Utilizando personagens de outras obras como Peter Pan, Carochinha, Lobato tem a intenção de levar às crianças
o conhecimento da tradição, e ao mesmo tempo,
questionar as verdades estabelecidas e os valores
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Literatura Infantil aparece como instrumento que estimula o desenvolvimento do ser em sua
globalidade (emoções, criticidade, imaginário, e outros) e pode levá-lo da informação imediata,
por meio das histórias, vivências, conflitos, e a formação interior, ou seja, pela fruição de emoções, e pela preocupação imediata dos valores que se depara no contexto social.
Com a valorização da criança surgem textos adaptados à elas e com isso, surge a necessidade de obras que despertam o interesse das crianças, que lhe chamassem a atenção, na qual
pudessem viajar e sonhar, baseadas no mundo de faz de contas, assim, as obras literárias de
Monteiro Lobato cumprem muito bem esse papel.
Durante sua infância, Monteiro Lobato passava horas brincando, subindo em árvores e pescando no riacho. Mas ele não dispensava um bom livro de aventuras, que lia na biblioteca do
seu avô. Desde pequeno, escreveu para os jornaizinhos dos colégios que frequentou. Continuou
escrevendo depois de formado em Direito e, em vez de trabalhar como advogado tornou-se escritor, criando o Sítio do Pica Pau Amarelo.
Assim, Lobato desenha um mundo novo. Nesse mundo, ele permite que as crianças sejam o
que de melhor são: crianças. Seu livro inova em linguagem e gênero. Traz à tona um ser humano,
criança, mas capaz de pensar, sonhar, sofrer e querer como qualquer outro ser humano. Uma
criança que brinca, brinca muito e exercita seu melhor lado: o de ser criança sempre, mesmo
ao crescer.
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A INCLUSÃO DE AUTISTAS NAS AULAS
DE ARTES VISUAIS

RESUMO: Este artigo pretende discutir sobre a inclusão de crianças autistas em escolas de
Educação e o ensino de artes visuais tendo em vista à falta de preparação dos educadores
para lidar com esta realidade.  O propósito deste artigo é descobrir através de autores importantes da educação, qual tipo de instrução e práticas que os professores precisam ter para
trabalharem com turmas mistas sem prejudicar a qualidade do seu trabalho e a educação das
crianças. A pesquisa terá como base o objetivo de compreender como se dá a inclusão em
escolas regulares e buscar estratégias e soluções com o corpo docente para uma inclusão de
qualidade em que escola e família possam ter uma parceria benéfica ao desenvolvimento do
aluno com autismo.

Palavras-chave: Inclusão;  Autismo;  Aprendizagem; Aluno.
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INTRODUÇÃO

O

maior destaque da educação especial foi a LDB nº 9394/96, nos quais os movimentos
no Brasil estavam crescendo em busca de expressões de democracia e direitos dos
cidadãos e as diretrizes e bases foram cruciais para começar a garantir os direitos das
crianças deficientes no Brasil.
A maior parte destes estudos está voltada para a questão da inclusão de crianças com
deficiência, mais precisamente o autismo na Educação Infantil. Nesta pesquisa, será feito o levantamento das condições em que as crianças são recebidas / inclusas pelas escolas e se há
por parte dos educadores práticas que eles devem seguir para conseguirem o contato social,
pedagógico com estas crianças.
A Educação Especial pode proporcionar aos alunos com deficiências uma promoção de suas
capacidades, permitindo sua participação ativa na vida social, tendo a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento das potencialidades, dando maior autonomia a esses alunos.
O trabalho tem como justificativa falar sobre a inclusão de crianças autistas na educação infantil, pois é um tema contemporâneo e que faz parte do cotidiano dos educadores da educação
infantil.
A análise deste trabalho será documental, ou seja, teremos como fonte de dados artigos de
revistas acadêmicas. Esse tipo de análise geralmente investiga aspectos importantes e às vezes,
inéditos de determinado tema, tendo sido pouco explorados pela academia e que podem contribuir para compreender e enriquecer o tema estudado.
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INCLUSÃO

A concepção e os princípios da educação inclusiva dentro de um contexto mais amplo que
dizem respeito à estrutura da sociedade em que
vivemos, associados aos movimentos de garantia dos direitos exigem a transformação dos
sistemas de ensino em relação à fundamentação, à prática pedagógica e aos aspectos do
cotidiano da escola (DUTRA; GRIBOSKI, 2006
p. 210).

Debate-se que a inclusão possibilita a garantia de acesso dos serviços educacionais especiais aos alunos com necessidades educacionais especiais que também possuem como
suporte para seu desenvolvimento na escola
regular o centro de atendimento especializado
que auxilia que sua aprendizagem tenha avanços dentro dos dois ambientes de educação.
Para os autores, o argumento do despreparo
A Lei 13.146 de 25 de Julho 2015 define no
dos professores deveria se modificar pois não
art. 27:
há validade quanto a eficácia que impede a
A educação constitui direito da pessoa com inclusão escolar de pessoas com deficiências.
deficiência, assegurados a sistema educacio- Se não há profissionais preparados, devemos
nal inclusivo em todos os níveis de aprendiza- ressaltar a sua necessidade com máxima urdo ao longo da vida, de forma a alcançar o gência, tendo em vista direitos humanos que
máximo desenvolvimento possível de seus ta- se modificam aos poucos, mas que devem galentos e habilidades físicas, sensoriais, intelec- rantir a honra a vida.
tuais e sociais, segundo suas características,
O desafio maior está em propor ajuda/auxílio
interesses e necessidades de aprendizagem
aos progenitores/responsáveis da criança com
(BRASIL, 2015).
necessidade de inclusão, e que nesse caso a
Conforme o dicionário de palavras, verificare- exclusão é vivenciada. Antes, é preciso que a
mos que a palavra incluir significa compreen- família e a comunidade escolar compreendam
der, abranger, fazer parte, pertencer, processo que o direito de educação seja garantido e
que pressupõe, necessariamente e antes de cumprido. Pois, se nossa constituição nos protudo, uma grande dose de respeito (SARTO- põe igualdade, é preciso rever as práticas em
torno da probabilidade dos mecanismos que
RETTO, 2006).
ainda resistem e inferiorizam o sujeito quanto
Para Mantoan (2006), pesquisador em edu- a sua diferença que o caracteriza. Mantoan
cação inclusiva, a inclusão implica em uma (2006 p. 206) alega que:
mudança de paradigma educacional, que gera
As escolas regulares acabam realizando
uma reorganização das práticas escolares;
planejamento, formação de turmas, currícu- falsas soluções quando se trata dos desafios
los, avaliação, gestão do processo educativo. à inclusão tanto na escola regular quanto no
A proposta revolucionária de incluir todos os atendimento especializado, pois acabam disalunos em uma única modalidade educacional, tanciando e fragmentando tanto a estrutura
o ensino regular, tem encontrado outras barrei- quanto a rotina e dificuldades em materiais neras, entre as quais se destaca a cultura assis- cessários para utilização (MANTOAN, 2006 P.
tencialista e terapêutica da Educação Especial. 206).
Para tanto, que esta preparação aconteça, é
Para compreender o contexto a respeito da
educação inclusiva Dutra e Griboski (2006 p. necessário que as autoridades responsáveis
pela implementação das políticas educacionais
210) dizem:
começam a executá-las dentro das escolas regulares proporcionando o desafio de acolher
as diferenças.
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Beyer (2006, p. 277), em sua pesquisa analisou o conceito de educação inclusiva com
integração escolar e percebeu que, historicamente passou por algumas mudanças as duas
formas conceituais e que podemos compreender que dentro deste processo houve uma evolução conceitual. Na educação inclusiva percebe-se que é uma forma inflexível em que a
criança com deficiência participe do aprendizado que a maioria tem, tendo que se comportar
em um ambiente em que não está adequada.
Enquanto na integração escolar já propõe que
crianças com deficiência em decorrência de
sua necessidade especial obtenham algumas
adaptações pessoais para que tenham o suporte necessário no ambiente escolar.
Inclusão é possibilitar que pessoas que não
tem acessos a seus direitos possam ser inseridas em serviços e benefícios de forma que
possibilite que tanto a família quanto a pessoa
com deficiência tenham acesso, garantindo
melhorias no seu desenvolvimento. No contexto escolar, inclusão significa possibilitar que
crianças com necessidades educacionais tenham direito a educação no ambiente de escola regular. As escolas ainda acabam sendo a
porta de entrada para que tais inclusões mesmo que distorcidas sobre sua definição conceitual permita que este aluno possa buscar neste
ambiente toda adaptação necessária para seu
desenvolvimento pessoal para que este ocorra conforme a necessidade especial de cada
aluno.

INCLUSÃO E APRENDIZAGEM
Aprendizagem é o processo pelo qual uma
atividade tem origem ou modificada pela reação a uma situação encontrada, desde que as
características da mudança de atividades não
possam ser explicadas por tendência inatas de
respostas, maturação ou estados temporários
do organismo. Dentro do processo de inclusão,
a aprendizagem é muito mais do que aguardar
respostas para alguma atividade, é possibilitar
que o aluno que possui deficiência consiga ser
incluso ao um ambiente escolar regular para

conseguir aprender a se desenvolver em sua
vida pessoal, social e escolar. Para Amaral e
Barros (2007, p.1) possibilitar o desenvolvimento de um aluno proporciona:
Pensar a quantidade de formas de aprendizagem atuais nos exige atender as diversidades
e as individualidades pessoais no contexto da
sociedade. Essas são compostas por referenciais sobre competências e habilidades, forma
de construção do conhecimento usa de tecnologias, multiculturalidade e demais teorias e
referenciais que privilegiam ou tenham como
enfoque o indivíduo e seu desenvolvimento integral.
A escola constitui um contexto diversificado
de desenvolvimento e aprendizagem, isto é, um
local que reúne diversidade de conhecimentos,
atividades, regras e valores e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças. Na
instituição escolar são produzidos diferentes
tipos de aprendizagem escolar. No entanto é
frequente encontrar a expressão aprendizagem
escolar sendo utilizada para caracterizar, de
forma global, a aprendizagem que se dá na escola, como se fosse tipo único ou homogêneo.
Os fatores aqui destacados são base para a
aprendizagem e além deles é necessário também considerar os componentes da ideia de
aprendizagem: o que o aluno necessita conhecer e ser capaz de o estilo de aprender, as preferências e as tendências individualizadas, as
atividades organizadas para aumentar a competência das pessoas em aprender.
Podemos reconhecer que na escola também
se dão aprendizagens de fatos e condutas,
sociais, aprendizagem verbal e conceitual e
aprendizagem de procedimentos, ou seja, muitas e diversas formas de aprendizagem. A consideração da aprendizagem escolar como uma
função do sujeito psicológico, exercida a partir
das suas configurações subjetivas que estruturam relações sociais no decorrer da vida e
das características da situação social em que
está inserido, apresenta mais uma vez formas
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de compreender a aprendizagem escolar que
denotam sua complexidade e diversidade. “É
nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que os indivíduos processam o seu desenvolvimento global, mediante as atividades
programadas e realizadas em sala de aula e
fora dela”(REGO, 2003 apud DESSEN; POLONIA, 2007 p.25).

O ENSINO DAS ARTES VISUAIS NO
BRASIL

O ensino de artes no Brasil possui toda uma
trajetória e esta tem uma linguagem, concepções e domínios próprios que colaboram para
a autonomia do educando. Não seria possível o desenvolvimento da educação seja nos
âmbitos formal ou informal, a formação de um
Para Dessen e Polonia (2007 p.36) “A família indivíduo sem as contribuições da educação
e a escola emergem como duas instituições artística.
fundamentais para desencadear os processos
evolutivos das pessoas, atuando como propulAs artes chegaram no Brasil no início do sésoras ou inibidoras do seu crescimento físico, culo XIX, quando D. João VI, na chegada da
intelectual, emocional e social”. Nos elementos família real ao país, trouxe a missão francesa
da tecnologia e no que mudou para os esti- ao país, e em 1826 foi fundada a primeira Acalos de aprendizagem para tanto destacamos demia Imperial de Belas – Artes na cidade do
os fatores que compõem e que influenciam a Rio de Janeiro, então sede do governo na époaprendizagem humana, o físico, o cognitivo, o ca, esta instituição era focada basicamente no
afetivo, o ambiente sociocultural. Atualmente, ensino do desenho.
quando se trata da perspectiva inclusiva na
área educacional, geralmente, se mostra resSomente a partir do século XX, o ensino de
trita à inserção de alunos com necessidades artes seguiria uma nova vertente, de enfatizar e
educacionais especiais (NEE) em turmas regu- valorizar as expressões dos alunos, seguindo
lares de ensino.
dessa forma influências da concepção do moQuando o processo de construção de conhecimento de um professor não é eficaz, o aluno também acaba não produzindo o que não
foi apresentado nas atividades ao seu alcance
para ser estimulado. Para que este professor
se desenvolva, ele necessita de subsídios que
o torne capaz de acreditar em seu potencial,
que muitas vezes pode ser realizado em uma
prática diferenciada afim de, melhorar o desempenho de seus alunos, ou através de alguma intervenção no Projeto Político Pedagógico
e nos compartilhamentos de suas experiências
nas reuniões pedagógicas. Este professor deve
buscar novas alternativas, socializar o aluno
com o mundo em que vive, trazer novas propostas que despertem interesse em outros professores, ser criativo, interagir com os alunos,
pais, sociedade, organização escolar para que
as atividades se desenvolvam de forma integrada.

vimento escolanovista, presente nesse contexto histórico no Brasil. A partir dos anos 1990,
tivemos uma proposta diferenciada pelo desenvolvimento dos saberes através da arte, esses
ideais foram precursores e embasaram a formação de Lei de Diretrizes e Bases, produzida
no ano de 1996.
Durante o período republicano, houve a disseminação das ideias liberais que previa o desenho como ponto essencial no currículo, tal
concepção pode ser analisada de acordo com
a publicação de um artigo na revista digital intitulada como Arte na escola:
Na concepção liberal, a arte dividiu-se em
dois polos: Artes mecânicas e Belas- Artes. No
Brasil pode-se afirmar que duas clientelas usufruíram do ensino de arte: de um lado, os alunos direcionados às artes mecânicas (povo em
geral) e, do outro, os alunos direcionados às
Belas – Artes (elites), (SCHRAMM, 2000, 69).
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Dessa forma, podemos perceber que enquanto a elite obtinha uma formação bem complexa,
evidenciando todas as suas potencialidades, o
artesão oriundo das classes populares, tinha
todo seu ensino voltado à mecanização.
Somente após a segunda metade do século
XX, é que o ensino artístico assumirá uma postura tal qual conhecemos hoje, de deixar livre
a imaginação e fazer desenvolver todas as potencialidades do educando, sendo assim, qualquer tipo de cópia e modelos prontos como
era praticado no passado, passaram a ser abolidos, deixando dessa maneira o protagonismo
do aprendiz e a transposição de expressões do
mesmo:
A proposta Triangular foi sistematizada a partir das condições estéticas e culturais da modernidade. A Pós – Modernidade em Arte/Educação caracterizou-se pela entrada da imagem,
sua decodificação e interpretações na sala de
aula junto com a já conquistada expressividade
(BARBOSA, 2003, p.13).
As artes incorporam uma grande capacidade de conhecimentos à formação do indivíduo,
contribuem, no entanto, para o desenvolvimento expressivo, comunicativo, criativo e cognitivo
e favorecem a interação social, fatores indispensáveis para o processo de educação em
qualquer etapa.

cas, quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas,
pela natureza e nas diferentes culturas (PCN,
2001, p.19).
A educação em arte é atrelada a produção
e reconstrução do aluno, conhecendo a arte
o aluno torna-se capaz de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo
objetos e formas que estão à sua volta. Desta
forma torna-se uma aprendizagem significativa
e o direciona para a tão esperada autonomia,
que é uma das competências básicas a serem
adquiridas pelo educando nas práticas educacionais modernas.
No Brasil, por exemplo, foram importantes os
movimentos culturais na correlação entre arte
e educação desde o século XIX. Eventos culturais e artísticos, como a criação da Escola
de Belas Artes no Rio de Janeiro e a presença
da Missão Francesa e de artistas europeus de
renome, definiram neste século a formação de
profissionais de arte ao nível institucional.
No século XX, a Semana de 22, a criação
de universidades (anos 30), o surgimento das
Bienais de São Paulo a partir de 1951, os movimentos universitários ligados à cultura popular (anos 50/60), da contracultura (anos 70), a
constituição da pós-graduação em ensino de
arte e a mobilização profissional (anos 80), entre outros, vêm acompanhando o ensino artístico desde sua introdução até sua expansão por
meio da educação formal e de outras experiências (em museus, centros culturais, escolas de
arte, conservatórios, etc.).

Além de todo papel histórico/social da arte,
dos desenvolvimentos que ela possibilita que
o aluno tenha diferentes formas interpretativas
dos mais variados objetos. Segundo informações do PCN, a Arte desenvolve o pensamento,
a percepção, a sensibilidade, a imaginação e o
Isto nos faz ver que existe ligações dos molado artístico de cada criança. Compreender a vimentos culturais com a arte e com a educametodologia no Ensino de Artes, que pode in- ção em arte, pois este processo não ocorre
fluenciar o desenvolvimento criativo da criança: de maneira individual, além de que as práticas
sociais vividas pela sociedade são refletidas
A educação em Arte propicia o desenvolvi- nas manifestações artísticas. Ferreira (2008)
mento do pensamento artístico e da percepção afirma que arte favorece a espontaneidade e
estética, que caracteriza um modo próprio de a liberdade de expressão além de favorecer a
ordenar e dar sentido à experiência humana: o comunicação, acima de tudo colabora para a
aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção formação sensível do educando.
e imaginação, tanto ao realizar formas artísti-
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É pela arte que o educando se expressa sua
criatividade, e ao fazer suas produções artísticas ele precisa ser incentivado constantemente
em sala de aula, de modo que este educando
possa criar uma identidade com tudo o que ele
produz. Nesta perspectiva a criança constrói
o conhecimento a partir das interações com o
meio em que vive e a arte é uma maneira de
demonstrar a interpretação da vida, além de
contribuir para desenvolvimento das habilidades relacionadas ao expressivo, comunicativo,
criativo e cognitivo.
O principal objetivo da arte na educação é
formar o ser criativo e reflexivo que possa relacionar-se como pessoa. A arte permeia nossas
vidas, nos encoraja a dialogar com o mundo,
nos permite refletir sobre nós mesmos, ensina
a criança a valorizar o trabalho do outro respeitando assim a diversidade cultural.

O ensino da arte aborda acima de tudo a cultura, que não é apenas o conhecimento da História da Arte, das técnicas e o contato com os
objetos, mas também, que é fundamental ao
aluno, a exploração do universo das imagens,
dos sons e dos movimentos que fazem parte
do nosso entorno e do nosso cotidiano como,
cartazes, programas de rádio e TV, arquiteturas, fachadas e outros. O contato com a cultura de outros grupos estabelece relações entre
o significado que possui para aquele grupo e
para nós, além de ser bastante enriquecedor
para a formação integral do indivíduo.
Segundo os PCN’s que abordam sobre a forma e avaliar em Arte, fica claro que os educadores devem considerar a capacidade do
aluno em criar formas artísticas estabelecendo
relação entre seu trabalho e dos outros e identificando os elementos de linguagem visual encontrados nas múltiplas realidades. A arte vista
como um meio pedagógico de ensino e possui
também uma função social, quer seja: decorar,
espelhar, ajudar, descrever a história, vemos o
mundo através da arte, o tempo, o modo, como
foi feita descreve fatos históricos, sociais.

É importante que o educador como um mediador do processo de aprendizagem, apresenta obras de arte de diferentes artistas e
movimentos da história da arte, mas sempre
deixando o educando criar a sua própria obra,
pois valorizar as produções dos alunos, é o
Além de todo papel histórico e social da arte,
mesmo que valorizar o ser humano em seu de- Moura (2004) afirma que para o ensino da arte
senvolvimento.
há um grande objetivo, que seria o de possibilitar ao aluno, de acordo com seu olhar e o seu
“Os objetivos do ensino de arte se sustenta conhecimento, o domínio de diferentes formas
sobre três pilares: formação dos sentidos, co- interpretativas do significado dos objetos.
nhecimento artístico, atividade de apreciação
e produção artística” (TAVARES, 2004, p. 17).
A arte é vista por crianças e adultos como
Embora o objetivo seja o de se trabalhar os distintas, o adulto associa ao belo e as criantrês eixos em conjunto, falaremos deles sepa- ças a uma forma de expressar, brincar e deseradamente. A formação dos sentidos nos ensi- nhar, além disso, a arte pode contribuir para o
na a ver e ouvir, observar além das aparências desenvolvimento e aprendizagem, pois permite
dos objetos, percebendo os aspectos que tra- a interação da criança com o meio.
duzem seu significado no cotidiano.
Na sala de aula que pode-se ampliar o coPara Tavares (2004), o ensino artístico é pri- nhecimento e ações das crianças através do
mordial para a compreensão do que acontece ensino artístico os professores devem estimuao nosso redor e o trabalho com utilização dos lar seus alunos a explorar, inventar e incentisentidos é bastante significativo, pois estes são var as produções realizadas pelas crianças,
altamente desenvolvidos durante as aulas de deixando de lado os ensinamentos mecânicos,
mas que possa ser de fato significativo para o
educação artística.
educando.
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É necessário que os alunos aprendam sozinhos ou em grupo a se expor diferentemente, isto é, procurando métodos que os levem a
criação e não somente a cópia ou reprodução
de coisas existentes. Os alunos devem entender como se utiliza nas aulas de materiais diferenciados nas linguagens musicais, corporais
ou em artes visuais.

A educação em arte é uma prática ligada à
produção e reconstrução do aluno, conhecendo a arte o aluno torna-se capaz de perceber
sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos e formas que estão a sua
volta. Solicitando todos os sentidos, como portas de entrada para uma compreensão mais
significativa. Este trabalho evidencia a importância de uma educação de qualidade, onde o
Assim sendo, é notório a necessidade de fa- professor deve criar um ambiente de construzer os alunos notarem que os trabalhos artísti- ção e de descoberta, encorajando as crianças
cos que criam têm importância expressiva. Os a desenvolver a sua criatividade.
mesmos precisam entender que o essencial
não é apenas a aquisição de um trabalho linAssim o professor conduz o ensino, propordo e perfeito. Esse entendimento fará com que cionando ao aluno, mais prazer na construcriem gosto pelo que fazem, valorizando não ção do conhecimento artístico, despertando
apenas seu próprio trabalho, mas dos outros na criança o prazer de criar, por entender que
colegas também (PCN de Artes, 2000).
toda criança é dotada naturalmente de potencial criador, mas necessita de incentivos adeSouza (2010) diz que os alunos necessitam
quados para o seu desenvolvimento.
adquirir informações sobre as obras de arte,
em quais circunstâncias elas foram produzidas,
A Educação Artística é fragmentada muitas
sua influência no mundo, seus significados, e
vezes pela falta de visão e de preparação do
suas ideias em relação à cultura do País.
professor, em trabalhar artes no desenvolviSendo assim o mesmo autor completa di- mento do indivíduo. A Arte tem uma função tão
zendo que as aulas de Arte não consistem em importante quanto a dos outros conhecimenapenas desenhar, pintar ou dançar, os objetivos tos, no processo de ensino e aprendizagem.
traçados no PCN, trazem uma visão diferenciada em relação a seu ensino. Segundo o PCN,
a Arte desenvolve o pensamento, a percepção,
a sensibilidade, a imaginação e o lado artístico
de cada criança. Compreender a metodologia
no Ensino de Artes, que pode influenciar o desenvolvimento criativo da criança.

Através da Arte pode-se despertar a atenção
de cada um para a sua maneira particular de
sentir, sobre a qual se elaboram todos os outros processos racionais. Aprender Arte envolve
não apenas uma atividade artística, mas também, a conquista da significação do que fazem
na caracterização da área de Arte, destaca que
A disciplina Educação Artística é caracteri- o ser humano que não conhece Arte, tem uma
zada pela imposição de atividades já prontas, experiência de aprendizagem limitada.
onde os alunos devem se submeter. TrabaTodas as pessoas comprometidas com a
lhando com desenhos prontos, somente para
pintar, tirando todo o sentido da arte, que é aprendizagem devem ver a Arte como forma
incentivar a produção do aluno, uma vez que de conhecimento e trabalhar para que esses
as experiências estimuladoras da criatividade conhecimentos se desenvolvam.Todo e qualpressupõem o desenvolvimento das relações e quer professor das séries iniciais, deveriam se
das descobertas pessoais. Os objetivos esta- qualificar nesta área, pois não sendo habilitabelecidos para a elaboração deste projeto de dos, prejudicam o gosto do trabalho em Artes.
pesquisa é o intuito de mostrar métodos e téc- Deve-se trabalhar Educação em Arte como
nicas prazerosas de trabalhar Artes na sala de processo de conhecimento dos alunos.
aula.
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A Educação Artística se faz necessária no
processo de ensino e aprendizagem, seu caráter contextualizamos, pois, trabalhar a Arte é
uma forma de trabalhar a história e a crítica às
questões sociais. Buscar a Arte nas escolas é
contribuir para a formação de pessoas críticas,
participativas, criativas, e contribuir com a democracia.

educacional e social da criança. “Composição,
improvisação e interpretação são produtos da
música” (PCN -Arte, 1997, p.53).

Envolver as crianças num processo que objetive tais construções é colocá-las frente a um
desafio, num primeiro momento, talvez, difícil,
mas superável, que possibilitará a colheita de
frutos valiosos. No contato com a música, a
A questão do Ensino da Arte no Brasil sem- criança poderá criar e expressar-se, por anápre foi polêmica. A sua importância dentro do lise, através da apreciação, do canto, da comcurrículo, foi constantemente reconhecida, sem posição e manuseio de instrumentos musicais.
porém, se desenvolver meios para a sua efetiva
aplicação em sala de aula, apenas polarizada
em atividades artísticas direcionadas para dePROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
senhos, trabalhos manuais e artes aplicadas.
Essa pesquisa foi de cunho bibliográfico e
Um aluno pode criar e recriar seu mundo e seguiram aportes os trabalhos de Sartoretto
a si mesmo, dentro e fora do universo escolar, (2006); Moreira (2005) e Morin (2001) que
num natural inconformismo com o “pronto”, o abordam as temáticas ou questões sobre o
“estabelecido”. Para viver a criatividade como assunto que envolve o desafio da inclusão de
um potencial humano é preciso viver a capaci- autistas na educação de artes visuais.
dade de crítica, a atitude de pensar o mundo
e refletir sobre tal pensamento como um processo em construção do qual se é mais espectador, se é autor do processo. Devendo levar
em conta que a Arte é uma interpretação da
vida e vincula-se a fatores religiosos, sociais,
políticos e simbólicos ultrapassando o utilitário,
ou seja, a Arte está intimamente relacionada a
uma época, lugar, estrutura social e a personalidade do ser humano.
Devemos ressaltar que as teorias são importantes, mas cabe ao professor construir sua
prática embasado nelas, sendo elementos norteadores e não “receitas” prontas, vêem que na
prática escolar os condicionamentos sócio-políticos exercem forte ascendência.
As artes visuais favorecer compreensões mais
amplas para que o aluno desenvolva sua sensibilidade e afetividade, construa conceitos e se
posicione criticamente. Sendo a manifestação
artística bastante presente na humanidade e
considerando-se a música como uma segunda
língua materna, vê-se a importância dos seus
elementos no processo de desenvolvimento
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho abordou sobre a questão da educação inclusiva que significa possibilitar
que crianças com necessidades educacionais tenham direito a educação no ambiente de escola
regular, pois as escolas ainda acabam sendo a porta de entrada para que tais inclusões mesmo que distorcidas sobre sua definição conceitual permita que este aluno possa buscar neste
ambiente toda adaptação necessária para seu desenvolvimento pessoal para que este ocorra
conforme a necessidade especial de cada aluno.
Além disso, houve a discussão sobre a importância de um atendimento educacional especializado para as crianças com autismo com o apoio da família que gera um apoio e conhecimento
mais significativo ao aluno.Por este motivo, deve-se haver uma preocupação cada vez maior com
a educação inclusiva, pois muitas vezes ocorre que devido a não inclusão desses educandos e
falta de preparo para os educadores, acarretar no fracasso escolar.
Deste modo, deve haver uma preocupação maior com a inclusão e formação dos educandos
nas aulas de artes para gerar um aprendizado de qualidade em que todos os envolvidos na
educação possam superar o fracasso escolar e contribuir para a formação plena e o sucesso
escolar dos estudantes com deficiência é papel da instituição e do compromisso de seus educadores e da família que também foi evidenciada nesta pesquisa.
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A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA
BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A escrita deste artigo tem como objetivo demonstrar junto com a teoria a importância
do brincar, e o papel da brincadeira na educação infantil. O brincar é uma importante forma
de comunicação que ajuda na construção do conhecimento, é por meio das brincadeiras que
a criança é estimulada e tem seu desenvolvimento cognitivo e emocional estimulados. Por
ver a brincadeira como uma ação tão importante para a criança, como uma fonte inesgotável
de aprendizagem é que se tem a vontade e o dever como futura educadora de pesquisar e
compreender mais o assunto, e para o embasamento deste artigo e alcance dos objetivos
propostos nos utilizamos do Método de Pesquisa Bibliográfico Qualitativo, fundamentado no
estudo de diversos autores que trabalham sobre a temática proposta.

Palavras-chave: Brincar; Infância; Educação.
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INTRODUÇÃO

B

rincando a criança se expressa e desenvolve relações com o mundo. A brincadeira
faz parte da vida da criança e cada vez que ela brinca descobre algo novo. A criança
brincando recria situações e assimila a cultura da família e quem a rodeia ajudando no
convívio social e na interação com o mundo. O ato de brincar é uma marca da criança e a escola
deve promover a brincadeira de forma prazerosa e que estimule o desenvolvimento integral da
criança.
É fundamental que os professores façam seu planejamento valorizando a brincadeira e incentivando jogos e atividades. Com base nesse conhecimento pretende-se investigar como a brincadeira está sendo conduzida e como ela influência no ensino e se torna importante nos dias de
hoje, onde a criança muitas vezes não tem oportunidades de brincar em outros espaços.
A brincadeira se torna essencial na vida e desenvolvimento infantil tendo que valorizar os vários
espaços para proporcionar essa oportunidade que a criança brinque, participe e se desenvolva.
Visando a evolução da sociedade onde as crianças não tem espaço para as brincadeiras o
professor se torna o mediador central dessa tarefa proporcionando experiências que as crianças
não vivenciam mais com tanta frequência.
Assim também o professor deve se apropriar desse novo contexto investigando todas as possibilidades e visando ações que levem ao aprendizado natural através da brincadeira do momento
do brincar e das atividades que com intencionalidade se propõe a criança.
A sociedade perdeu a valorização desse ato como um momento de desenvolvimento de seus
pequenos, assim crianças ficam na maior parte de tempo em casa em aparelhos eletrônicos
sem a interação com outras crianças.
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A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA
BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Período sensório-motor, que vai até um ano
e meio de idade, prepara e organização das
operações concretas (PIAGET, 1996).

Iniciando a pesquisa pelas contribuições de
Pré- Operatório, vai até oito anos, fase das
Jean Piaget que foi muito influente e dedicou
sua vida a estudo da aquisição do conheci- brincadeiras e do faz de conta (PIAGET, 1996).
mento em especial das crianças.
Período das Operações formais, até dezesA teoria de Piaget ficou conhecida como seis anos condução de estruturas intelectuais
Epistemologia Genética, que tenta responder e raciocínio dedutivo (PIAGET, 1996).
como se constrói o conhecimento, centrada no
desenvolvimento natural da criança:
Para Friedmann (1996):
O processo de interação entre o sujeito e o
Enquanto a psicologia tradicional costumava objeto se dá de forma diferente em cada um
caracterizar negativamente o pensamento in- desses níveis: no primeiro, através das ações,
fantil, enumerando as lacunas e deficiências, no segundo, através das intuições e, no terceiPiaget procurou revelar a originalidade qualitati- ro, através das operações. É graças a essas
va desse pensamento, mostrando seu aspecto interações entre o sujeito e o objeto (meio) das
mais simples às mais complexos segundos os
positivo (IVIC, 2010, p. 38).
níveis que se desenvolve a capacidade de conhecer. (FRIEDMANN, 1996, p. 59)
Segundo Ivan Ivic, nas investigações de Piaget colocou no centro aquilo que a criança tem
Piaget ainda observa quatro fatores para o
em seu pensamento, investigando as interadesenvolvimento, segundo Friedmann:
ções que ela faz com os objetos:
1- fatores biológicos, hereditariedade e matuObjeto significam realidade, mas não uma
realidade que se reflete passivamente nas per- ração interna.
cepções da criança, que é captada por ela e
de um ponto de vista abstrato, e, sim ,uma re2- experiências com objetos físicos, ação soalidade com a qual essa criança se depara no
bre os objetos.
processo da sua prática (IVIC, 2010, P 40).
3- fatores sociais, relação entre indivíduos no
O desenvolvimento cognitivo de Piaget, segundo Adriana Friedmann (1996), é um pro- plano cultural e educacional.
cesso espontâneo e diz respeito ao desenvolvimento do corpo, sistema nervoso e funções
4- fatores de equilibração são fundamentais
mentais, o desenvolvimento fica responsável
pelo conhecimento que é resultado da intera- esse processo toma forma de níveis de equilíção entre o sujeito. Nesse processo existem brio.
três períodos de desenvolvimento:
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A autora salienta que para Piaget, a aprendiDefendendo que a interação e os momentos
zagem situa-se do lado oposto do desenvolvi- lúdicos devem estar presentes na pré- escola
mento e tem que ser instigada pelo educador, e devem ser planejados e direcionados pelo
sendo a aprendizagem provocada se opondo a professor:
espontaneidade.
Para que as crianças possam exercer sua
capacidade de criar é imprescindível que haja
riqueza e diversidade nas experiências que
lhe são oferecidas nas instituições, sejam elas
mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta (BRASIL,RCNEI,VOL.1,1998, P.27).

Segundo Friedmann “[...] Aprender é assimilar o objeto a esquemas mentais. A aprendizagem é, pois, colocada como aquisição em
função do desenvolvimento.”.A brincadeira por
ser um ato natural não deve ser pensada como
uma simples ocupação do tempo da criança e
sim pensada em todos os aspectos e influências que a criança passa quando tem oportunidade de brincar em seu convívio familiar e com
O professor deve se aprofundar no mundo da
a brincadeira direcionada pelo educador.
brincadeira, conhecendo desde as mais tradicionais até as novas brincadeiras e jogos pedagógicos que há no mercado, inclusive a consTendo como base os estágios de educação trução de brinquedos pelas crianças, onde elas
infantil, pude presenciar que muitas vezes a podem ter experiências muito proveitosas.
brincadeira não é valorizada e sim dada como
um momento que se tem a passar brincando e
sem um direcionamento e um olhar crítico do
Para Claudia Oliveira (2004), além do espaprofessor. A escola é o primeiro contato social ço corporal e pessoal, necessita para seu pleda criança, sendo de dever dela formar crian- no desenvolvimento, estar em um espaço físico
ças autônomas que possam ter o brincar como adequado.
meio desse desenvolvimento.

Além de ser um tema muito estudado e abordado de varias formas, foi escolhido por propiciar aprendizado de forma prazerosa a alunos
e professor, por ser uma maneira de interação
e por poder todo dia ser uma novidade.

A autora Oliveira (2004), fala que a criança
de hoje não pode adotar e absorver as estruturas de espaço da criança de ontem, pode
citar a rua que antigamente era lugar de brincar
das crianças, nela brincavam crianças de várias classes sociais, o que hoje não acontece o
comportamento é de ensinar as crianças a não
brincar na rua.

Sabendo que o ato de brincar é natural da
criança, mas ao olharmos essa criança brincando temos que ver que dentro da brincadeira
Portanto Oliveira coloca que “Um ambiente
ela está aprendendo a se relacionar com ou- estimulante facilita o desenvolvimento dos sentras crianças, tendo novos estímulos.
tidos da criança. Quanto mais adequado for
este desenvolvimento, maior será o número de
informações sensitivas que a criança receberá
e melhor será sua formação.”.
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A autora coloca que brincar é fundamental
para a criança, é no brincar que ela se relaciona com o mundo, e tem um alto grau de
imaginação sempre representando algo diferente, brincar inclui ações de um caminho sem
regras, experimentando e aprendendo, como
grande parte das atividades físicas, como correr e escorregar são relacionados ao lúdico e
trazem relações espaciais:

A criança, quando brinca, é capaz de deixar-se absorver inteiramente nesse ato; ela se
transforma, descobre sua capacidade de escolher, decidir e participar. Brincar livremente é
uma forma de relação com o mundo; é explorar
e perceber a realidade, construindo-a e reconstruindo-a a cada momento, sempre a partir de
um aprendizado (OLIVEIRA, 2004, p 36).

Já para autora Maria da Glória Seber (1995),
a criança se empenha ao brincar da mesma
maneira que para aprender a falar e comer,
esse esforço é tão intenso que a criança nem
escuta outras, é uma mobilização presente nas
atividades lúdicas e deve ser um exemplo da
importância dessas brincadeiras para a criança, o brincar de faz de conta, amarelinha e de
roda logo são substituídas por outros interesses como os jogos.

Ainda a autora, fala que a criança não se distrai por muito tempo com uma brincadeira e
gosta de produzir sons, e também alguns comportamentos como o de destruir objetos é de
curiosidade e exploração aos brinquedos e não
podem ser consideradas como uma atitude errada, e sim, como parte do desenvolvimento,
já as atividades de empilhamento, esfregar e
revirar ajuda a construir os gestos e domínio
do corpo.

Já na relação com os jogos conforme a criança avança nas ações lúdicas ela se aproxima
do cotidiano, fazem compreender a realização
da ação, jogos de bola, corda e corrida favorecem a socialização. Os jogos revelam a maneira da criança de ver e pensar o mundo, relação
com as pessoas, raciocínio e aprimora coordenações e movimentos:

A partir do momento em que nossa prática
se transformar num dia-a- dia crítico e consciente, teremos condições de retornar à teoria,
questionando a validade de suas explicações.
Sem esse caminhar constante entre teoria e
prática podemos chegar a um ponto de muito
falar mas de pouco agir (SEBER, 1995, p 68).

Idades Sugestões de Brinquedos e Materiais
para Educação Infantil Bebês (0 a 1 ano e meio)
Chocalhos, móbiles sonoros, sinos, brinquedos para morder, bolas de 40 cm e menores,
blocos macios, livros e imagens coloridos, brinquedos de empilhar, encaixar, espelhos. Objetos com diferentes texturas (mole, rugoso, liso,
duro) e coloridos, que fazem som (brinquedos
musicais ou que emitem som), de movimento
(carros e objetos para empurrar), para encher
e esvaziar. Brinquedos de parque. Brinquedos
para bater. Cesto com objetos de materiais naturais, metal e de uso cotidiano. Colcha, rede
e colchonete. Bichinhos de pelúcia. Estruturas
com blocos de espuma para subir, descer, entrar em túneis. Crianças pequenas (1 ano e
meio a 3 anos e 11 meses) Túneis, caixas e
espaços para entrar e esconder-se, brinquedos
para empurrar, puxar, bolas, quebra-cabeças
simples, brinquedos de bater, livros de história, fantoches e teatro, blocos, encaixes, jogos
de memória e de percurso, animais de pelúcia,
bonecos/as, massinha e tinturas de dedo. Bonecas/os, brinquedos, mobiliário e acessórios
para o faz de conta. Sucata doméstica e industrial e materiais da natureza. Sacolas e latas
com objetos diversos de uso cotidiano para
exploração. TV, computador, aparelho de som,
CD. Triciclos e carrinhos para empurrar e dirigir.
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Tanques de areia, brinquedos de areia e água,
estruturas para trepar, subir, descer, balançar,
esconder . Bola, corda, bambolê, papagaio,
perna de pau, amarelinha. Materiais de artes e
construções. Tecidos diversos. Bandinha rítmica Crianças Maiores Pré Escolares (4 e 5 anos
e 11 meses) Boliches, jogos de percurso, memória, quebra-cabeça, dominó, blocos lógicos,
loto, jogos de profissões e com outros temas.
Materiais de arte, pintura, desenho. CD com
músicas, danças. Jogos de construção, brinquedos para faz de conta e acessórios para
brincar, teatro e fantoches. Materiais e brinquedos estruturados e não estruturados. Bandinha rítmica. Brinquedos de parque. Tanques
de areia e materiais diversos para brincadeiras
na água e areia. Sucata doméstica e industrial,
materiais da natureza. Papéis, papelão, cartonados, revistas, jornais, gibis, cartazes e folhas
de propaganda. Bola, corda, bambolê, pião,
papagaio, 5 marias, bilboquê, perna de pau,
amarelinha, varetas gigantes. Triciclos, carrinhos, equipamentos de parque. Livros infantis,
letras móveis, material dourado, globo, mapas,
lupas, balança, peneiras, copinhos e colheres
de medida, gravador, TV, máquina fotográfica, aparelho de som, computador, impressora
(KISHIMOTO,2010,p. 17).

A partir dos estudos, segundo Seber (1995),
vale enfatizar que essas conquistas são aos
poucos e que o professor tomando consciência da importância das brincadeiras e jogos
deve incentivar esse desenvolvimento formando situações propícias para aprendizagem.
A autora Friedmann (1996), salienta que o
jogo é um meio que promove o desenvolvimento físico-motor e deve ser trabalhados de forma
integrada com outras áreas do desenvolvimento, jogos constituem de regras complexas, que
são de regras morais passadas de geração e
regras de comportamento que são passadas
pelas crianças, no jogo ocorre à união da cooperação e da autonomia.

Segundo a autora, as instituições que incluem o jogo espontâneo incentivam a criatividade que é essencial a criança de 0 a 6 anos.

De acordo com Tizuko Morchida Kishimoto
(2010), introduzir brinquedos e brincadeiras na
educação infantil é definir o que se pensa de
criança, para a criança brincar é a atividade
principal do dia e os espaços institucionais devem ser diferentes do lar, com brinquedos de
qualidade que despertem o interesse da criança, testados e apropriados à idade.

À medida que caminha para o final da educação infantil, a criança amplia sua capacidade
de utilizar as diversas linguagens por meio de
vários gêneros e formas de expressão: gráfica,
gestual, verbal, plástica, dramática e musical
(KISHIMOTO, 2010, p 6)

Para Kishimoto, brincar desperta a curiosidade e exploração de objetos e brinquedos e
leva a criança imaginar outras coisas com os
brinquedos e objetos, como a bola de rolar,
tocar, morder, botões que acionam e desligam
espelhos para ver si e outros, lanternas e velas
para explorar a sombra etc. E, para esta autora
é preciso observar, acompanhar e criar vínculos para fazer as mediações necessárias.
Essas mediações se tornam necessárias a
partir de que orientando e direcionando você
intencionalmente faz com que a criança vivencie todas as etapas da brincadeira e aprenda
com leveza.

A criança que brinca tem todos seus sentidos aguçados ficando preparada para novas
experiências de convívio com outras crianças
podendo também ensinar partes do brincar se
envolvendo muito mais.
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Proporcionar ambientes variados com contatos ao ar livre como no parque, também no ambiente interno explorar o espaço e mobiliário para propor diferentes momentos da brincadeira.

A pouca qualidade da educação infantil na maior parte se dá a concepção de que o brincar
só depende da criança que muitas vezes é exposta ao brincar livre, esse contato também pode
proporcionar um aprendizado, mas a brincadeira dirigida, intencionada é bem diferente proporciona ações bem planejadas e resultados direcionados e concretos.

Brincar, segundo o dicionário Aurélio (2003), é “divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se,
folgar”, também pode ser “entreter-se com jogos infantis”, ou seja, brincar é algo muito presente
nas nossas vidas, ou pelo menos deveria ser.

Para Vygotsky (1998), o educador poderá fazer o uso de jogos, brincadeiras, histórias e outros,
para que de forma lúdica a criança seja desafiada a pensar e resolver situações problemáticas,
para que imite e recrie regras utilizadas pelo adulto: “Se ignoramos as necessidades da criança
e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender
seu avanço de um estágio de desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado
com uma mudança mais acentuada nas motivações, tendências e incentivos”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabendo que o ato de brincar é natural da criança, mas ao olharmos essa criança brincando
temos que ver que dentro da brincadeira ela está aprendendo a se relacionar com outras crianças, tendo novos estímulos.
Defendendo que a interação e os momentos lúdicos devem estar presentes na pré- escola e
devem ser planejados e direcionados pelo professor.
O professor deve se aprofundar no mundo da brincadeira, conhecendo desde as mais tradicionais até as novas brincadeiras e jogos pedagógicos que há no mercado, inclusive a construção
de brinquedos pelas crianças, onde elas podem ter experiências muito proveitosas.
Brincando a criança se expressa e desenvolve relações com o mundo. A brincadeira faz parte
da vida da criança e cada vez que ela brinca descobre algo novo.
A criança brincando recria situações e assimila a cultura da família e quem a rodeia ajudando
no convívio social e na interação com o mundo. O ato de brincar é uma marca da criança e a
escola deve promover a brincadeira de forma prazerosa e que estimule o desenvolvimento integral da criança.
Assim, esta bibliografia nos mostra a importância de planejar os momentos da brincadeira,
de formular experiências intencionadas. Para isto, é fundamental que os professores façam seu
planejamento valorizando a brincadeira e incentivando jogos e atividades.
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______. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira-Thomson Learning, 2002.
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A NEUROEDUCAÇÃO COMO
FERRAMENTA PEDAGÓGICA

RESUMO: O estudo da Neuro Educação tem ajudado a compreender alguns aspectos envolvidos no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Compreendendo as estruturas cerebrais,
seus campos de atuação e mecanismos de atuação, podem ser criadas intervenções mais
específicas para que a aprendizagem  ocorra, sempre respeitando modos e tempos de aprendizagem dos alunos. Para que a aprendizagem aconteça precisa ocorrer modificações funcionais do Sistema Nervoso Central (SNC) principalmente nas áreas da linguagem, atenção,
memória, etc. Para que todo este processo aconteça corretamente há diversas áreas corticais
e interligações cerebrais envolvidas neste processo. Muitos são os problemas e transtornos
de aprendizagem encontrados ao longo deste caminho do ensino-aprendizagem. Devemos
conhecer e estudar o Sistema Nervoso Central para aplicarmos metodologias e recursos didáticos para potencializar as redes neurais dos educandos para que ocorra a aprendizagem. Este
trabalho tem como fundamento conhecer as bases biológicas do cérebro, seu funcionamento
e principais anatomias, as diversas relações do meio social do educando, suas emoções no
processo ensino-aprendizagem e desta forma criar intervenções pedagógicas mais diretas,
como estratégia para o processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Neuroeducação; Bases Biológicas Cerebrais; Processo; Ensino/ Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo traz à tona a Neuro Educação como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizagem. Conhecendo melhor as funções e funcionamento do Sistema Nervoso Central podemos viabilizar melhores situações onde o educando poderá
interagir com a construção de seu conhecimento, ou mesmo de diversas dificuldades de aprendizagem que poderão ser sanadas ou amenizadas.
A Neurociência vem trazer abordagens biológicas sobre o cérebro, memória, atenção e outros
fatores que estão relacionados diretamente com o fazer pedagógico. Temos todos os dias em
salas de aulas, alunos que parecem não avançar em suas aprendizagens, enquanto outros não
apresentam problemas. A Neurociência entra como ferramenta para compreender certas ações
e dificuldades dos educandos no processo de suas aprendizagens.
Reconhecer as bases biológicas do cérebro, bem como focalizar as emoções, a atenção, a
memória e a plasticidade cerebral na relação ensino-aprendizagem, bem como utilizar estes
conhecimentos como estratégias na elaboração de atividades significativas e procurar minimizar
os entraves no processo de ensino-aprendizagem serão alguns dos objetivos deste trabalho de
revisão bibliográfica. Por fim o estudo procura apresentar bases biológicas e pedagógicas associadas à Neurociência na Educação.
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AS BASES BIOLÓGICAS DO CÉREBRO
NA APRENDIZAGEMTÍTULO

estão organizados em circuitos complexos que
se encarregam de funções como a memória, a
linguagem, o raciocínio crítico, o planejamento
das ações, entre outros.

Para atingir uma aprendizagem significativa com os alunos é necessário ter uma base
de dados para entender como o processo de
aprendizagem ocorre. Para isso é necessário
entender as partes e funcionamento das estruturas cerebrais.

Relvas (2009) nos mostra que o cérebro é
dividido em dois hemisférios: esquerdo e direito. Sendo que o hemisfério direito controla
o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo. Cosenza e Guerra (2009) nos explicam que o córtex
De acordo com Relvas (2009) as estruturas cerebral é dividido em regiões, denominadas
do Sistema Nervoso se dividem em Sistema lobos. Temos o lobo frontal, parietal, temporal
Nervoso Central (SNC) com partes situadas e occipital.
dentro do cérebro e da coluna vertebral e SisAfirmam também que não há dois cérebros
tema Nervoso Periférico (SNP) que são prolongamentos das fibras nervosas que dão infor- iguais, apesar de terem vias motoras e sensoriais que seguem o mesmo padrão. Estas vias
mações motoras e sensitivas.
estão previstas nas informações genéticas de
As células cerebrais são chamadas de neurô- nossas células que se desenvolvem já na vida
nios. Estes possuem três partes: o corpo ce- intrauterina. Quando a criança nasce, o cérebro
lular, os axônios e os dendritos. É por meio já está pronto com este conjunto de circuitos,
dos dendritos que cada neurônio recebe as ainda que eles não funcionem em sua plenituinformações de outros neurônios. Cada neurô- de. A maneira como os neurônios se interligam
nio tem somente um axônio por onde saem as é o que torna os cérebros diferentes.
informações (respostas) dos estímulos recebidos.
Conforme Cosenza e Guerra (2011) os lugares onde ocorrem a passagem das informações de um neurônio para outro são denominadas sinapses, esta comunicação é feita por
meio de neurotransmissores. O neurotransmissor tem o efeito e excitar ou inibir os impulsos
nervoso.

Nosso cérebro constrói, refaz e reorganiza as
conexões sinápticas entre os bilhões de neurônios que existem em nosso cérebro. A formação de como ocorre estas ligações é que defini nossas capacidades funcionais. A interação
com o ambiente é de extrema importância na
formação destas conexões, pois desta interação ocorrerá a aprendizagem, ou o aparecimento de novos comportamentos que decorTemos também o corpo do neurônio, um en- rem delas, segundo Cosenza e Guerra (2009).
voltório de mielina, formado por células auxiDurante os primeiros anos de vida da criança
liares que se enrolam em volta da fibra nervoso, ou axônio. No cérebro a substância branca o sistema nervoso tem a capacidade de for(mielina) é formada em grande parte de uma mar novas sinapses com maior volume, esta
substância gordurosa e áreas onde se concen- é a plasticidade do sistema nervoso. Por isso,
tram um predomínio dos corpos dos neurônios, a criança, em seus primeiros anos de vida se
desenvolve rapidamente, quer me movimentos
a substância é cinzenta.
motores, início da fala, percepção do meio em
Segundo Cosenza e Guerra (2009) a porção que vive, entre outros. O cérebro adulto já não
externa do cérebro é constituída por uma ca- possui a mesma facilidade, porém, mesmo dimada de substância cinzenta, chamada de cór- minuída, há plasticidade também no cérebro
tex cerebral. Nesta região bilhões de neurônios adulto.
1323

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Segundo Relvas (2009) a plasticidade cerebral é a capacidade adaptativa do SNC. Através da plasticidade o indivíduo pode aprender
e reaprender atividades por ele já, previamente,
conhecidas.
Por razão da plasticidade cerebral da criança
ser maior, devemos criar situações propícias e
significativas de aprendizagens, onde as mesmas serão organizadas e reorganizadas para
novas aprendizagens ao longo de sua vida.
Quanto mais esta criança é estimulada, dentro
de suas capacidades, quanto mais facilidade
ela terá nas informações causadas nas sinapses.

COMO AS EMOÇÕES, A ATENÇÃO
E A MEMÓRIA ATUAM NA
APRENDIZAGEM
Não basta somente conhecermos as estruturas cerebrais e suas funções. Devemos também entender que várias estruturas trabalham
em conjunto e/ou inter-relacionadas. Temos
que considerar também que a interação e a
atuação do meio externo, influenciam nas funções cerebrais, logo, influencia a aprendizagem. A atenção é um dos fatores que veremos
e que atua fortemente na aprendizagem.
Os nossos receptores sensoriais captam várias informações e as levam ao nosso sistema central. Segundo Cosenza e Guerra (2011)
boa parte destas informações não são processadas, porque o cérebro não tem capacidade
para processar tudo ao mesmo tempo, descartando, assim, informações que ele tem por desnecessárias.
Nosso cérebro seleciona as informações
mais importantes através da atenção. Isto é, focalizamos o que interessa e deixamos de lado
o que nos é dispensável. Cosenza e Guerra
(2011) usam o fenômeno da atenção como
uma janela aberta para o mundo e utilizamos
uma lanterna para focalizarmos os aspectos interessantes.

Segundo Cosenza e Guerra (2011) a aprendizagem se traduz na formação e consolidação
das ligações entre as células nervosas. Os professores podem se valer de facilitar este processo, respeitando tempos e modos de cada
indivíduo no processo de aprendizagem.
De acordo com Guerra (2011) em seu artigo
“ O diálogo entre a Neurociência e a Educação:
da euforia aos desafios e possibilidades”, afirma que educar é proporcionar oportunidades
e orientação para a aprendizagem. As descobertas da Neurociência vêm esclarecer sobre
os mecanismos cerebrais responsáveis para a
aprendizagem, ajudando na criação de estratégias pedagógicas que tendem a ser mais eficientes por se conhecer as funções cerebrais
A atenção também está ligada ao nível de
e como elas atuam.
vigilância ou de alerta. A nossa atividade cerebral sofre variações que vão de o profundo
A aprendizagem não depende somente do sono ao pleno despertar, Cosenza e Guerra
funcionamento cerebral, outros fatores como o (2001). Durante o sono e/ou sonolência, o funambiente e interação familiar e social do indiví- cionamento da atenção, e também da memóduo, os estímulos que o indivíduo recebe, sua ria, ficam prejudicados. Sendo este um ponto
condição cultural e socioeconômica, e mes- muito importante no ensino-aprendizagem.
mo as políticas públicas vão interferir em suas
aprendizagens. A Neurociência vem nos fazer
Se o educando não dorme o tempo suficiente
refletir nestas possibilidades e desafios que se- para o descanso, ou mesmo dorme em condirão enfrentados durante o processo de ensino ções não favoráveis, terá o funcionamento da
aprendizagem.
atenção e da memória prejudicados na sala de
aula.
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Também há o agravante do estado de alerta
externo, gerando ansiedade, prejudicando, também, o funcionamento da atenção. Cosenza e
Guerra (2011) nos apontam que há dois circuitos diferentes nos mecanismos envolvidos na
atenção: o circuito orientador e o circuito executivo.
O circuito orientador localizado no córtex do
lobo parietal, desliga o foco atencional de um
alvo determinado e o recoloca em outro alvo.
Seguindo o exemplo da lanterna na janela, a luz
da lanterna é levada de um ponto a outro.
Já o circuito executivo localizado no córtex
frontal, permite que tenhamos o foco de nossa
atenção de forma prolongada, inibindo outros
estímulos distraidores. Esta é uma função de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem. Cosenza e Guerra (2011) notificam
que a atenção executiva tem grande relevância
no controle cognitivo quanto às emoções. As
emoções negativas interferem na atenção e no
processo cognitivo.

aprendizagens. Não podemos limitar a memória
como apenas um fenômeno que acontece, responsável por lembranças conscientes.
Cosenza e Guerra (2011) nos alertam que há
vários tipos de memória, com sistemas e estruturas cerebrais diferentes. Uma distinção importante é a memória explícita e a memória implícita. A memória implícita denota a lembrança do
nosso número de telefone, o ato de escovar os
dentes, lembrar o que comemos no almoço ou
mesmo andar de bicicleta. A memória explícita
pode ser distinguida na forma de seu armazenamento, que pode ser transitório ou permanente.
A memória transitória (ou de curta duração)
é denominada memória operacional ou memória do trabalho (COSENZA e GUERRA, 2011),
importante em nosso dia a dia. As informações captadas passam pelo filtro da atenção,
ou memória sensorial imediata, tem duração de
segundos e vai determinar se esta informação
será mantida ou descartada.

Podemos usar um meio chamado de sistema
de repetição para que alguma informação seja
guardada por um tempo maior. Por exemplo o
número de um telefone. Depois que o usarmos
a informação poderá ser descartada, pois não
há mais necessidade dela.
O sistema de repetição tem sua capacidade
limitada, porém junto com a memória sensorial,
apesar de transitória nos capacita a reter inforIsto é, aprender o que faz significado para si. mações, processar seu conteúdo e modificá-la
Por isso, os professores devem estar preocupa- (Cosenza e Guerra, 2011).
dos em preparar um ambiente de aprendizado
com aspectos significantes para seus alunos,
Temos também a memória prospectiva, reslevando em consideração aspectos sociais, cul- ponsável pelo planejamento de estratégias
turais e econômicos, para que este aluno reco- comportamentais. Pessoas com problemas na
nheça que o que vai aprender vai dar, ou fazer memória prospectiva podem ser consideradas
significado em sua vida cotidiana.
desorganizadas ou omissas, acarretando algumas dificuldades na sua vida profissional e soSegundo Migliori (2013) há uma estreita rela- cial (COSENZA e GUERRA, 2011).
ção entre memória e aprendizagem. Pois a memória se encarrega de guardar informações que
Cosenza e Guerra (2011) nos alertam a deixar
foram aprendidas e deixá-las disponíveis para o claro os conceitos de aprendizagem e memória.
futuro.
Sabendo que a aprendizagem é a aquisição de
informações, enquanto memória é o processo
Migliori (2013) também relata que não have- de persistência destas informações adquiridas
ria sentido em dispor da memória se não fosse na aprendizagem, podendo ser usadas postepossível alimentá-la com novos registros, novas riormente.
Nos primeiros meses de vida, as crianças, ainda não tem o amadurecimento de sua atenção,
mas vão adquirindo-a com o passar do tempo,
até atingir a idade adulta, onde estes níveis são
encontrados. O cérebro tem uma função intrínseca de aprender, porém, esta disposição em
aprender está ligada a um aspecto significante.
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A memória é um fator importante no processo
de ensino aprendizagem. Vimos até agora vários
fatores que interferem positivamente e negativamente na memória. E há vários aspectos que não
serão tratados aqui.

Já o último passo, o da consolidação, onde as
informações serão armazenadas por um tempo
maior, na ligação entre os neurônios ocorrerá uma
alteração biológica, onde a mesma se ligará com
outros registros já existentes, tornando a informação mais permanente. Cosenza e Guerra (2011)
Porém há um ponto importante na memória im- evidenciam que esta consolidação das informaplícita que Cosenza e Guerra (2011) nos impelem ções ocorre durante o sono.
a examinar. Todas as nossas informações devem
passar pelo filtro da atenção e sucessivamenAté agora foi demonstrado a importância da
te passam pela codificação com a ativação dos atenção e da memória no processo ensino aprenneurônios. Dependendo da relevância desta tal in- dizagem. Porém há um outro fator que move tudo
formação, há o aparecimento de um registro em isto: a emoção. Como nos diz Relvas (2009) o
nossa memória. Para que este registro se torne sistema límbico é um personagem importante em
fixo na memória, há de acontecer alguns proces- nosso cérebro. É nesta área que se encontra o
sos: a repetição, a elaboração e a consolidação.
elemento pelo prazer e pelo aprendizado.
Cosenza e Guerra (2011) nos faz imaginar a
seguinte cena, de uma pessoa que somente conhece gatos de cor parda, e que em alguma circunstância veja um gato branco. O novo conhecimento vai durar apenas algum tempo, porém se
não acontecer de novo, há uma grande chance
desta informação ser esquecida.

Cosenza e Guerra (2011) alertam que as emoções precisam ser consideradas no processo de
ensino aprendizagem, com um ambiente escolar
propício para emoções positivas como curiosidade, envolvimento, desafio; enquanto emoções
negativas como ansiedade, medo e frustração devem ser evitadas.

Agora pensemos que esta pessoa se interessou tanto por gatos brancos que fez uma pesquisa, e colheu várias informações sobre gatos: que
além de brancos eles têm outras cores; gostam
de peixe; não gostam de água; dentre outras informações. Todas estas informações estarão interligadas em uma rede de informações a respeito
de gatos.

Devemos tomar cuidado também com a emoção não só dos alunos como dos professores. A
linguagem emocional também é corporal, antes
de ser verbal, como diz Cosenza e Guerra (2011),
o que pode transmitir aos alunos algo bem diferente da que se queria ensinar. O contexto familiar e
social é outro ponto que deve ser levado em consideração, visto que o mesmo age nas reações
emocionais dentro do contexto escolar.

Vemos neste processo o uso da repetição dos
gatos e também que novas informações surgiram.
Esta associação de informações já existentes com
outros registros novos é o processo de elaboração. Quanto mais a pessoa pesquisar informações a respeito de gatos, mais o cérebro guardará
estas informações para serem resgatadas posteriormente.
Este processo é muito importante para os professores, para conhecerem e usarem como ferramenta pedagógica no planejamento de suas aulas. Quanto mais atividades forem realizadas de
determinado assunto abordado, utilizando estratégias para que o cérebro fixe as informações (repetição) e acrescente novas informações do mesmo
assunto (elaboração), melhor será a ativação da
memória.

De posse de todas estas informações biológicas e fisiológicas do cérebro e dos processos de
atenção, memória e emoções em todo o processo
de ensino aprendizagem, veremos como a Neuro
Educação poderá nos ajudar quanto a ter estratégias pedagógicas para a efetiva aprendizagem
significativa dos educandos.

UTILIZAR A NEUROEDUCAÇÃO COMO
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Para que possamos realmente conseguir avanços no processo de ensino aprendizagem, teremos
que pensar no indivíduo como um todo. Como nos
diz Relvas (2009) o corpo e o cérebro formam um
organismo indissociável. A emoção exerce gran1326
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de influência sobre os processos de raciocínio. A
A base biológica do funcionamento psicológimente não pode ser separada do corpo.
co é o cérebro, segundo Vygotsky. Este (cérebro)
é um sistema flexível, plástico e apto a reagir às
O educador deve ser o guia para estimular nos transformações do meio físico. Vygotsky também
educandos o caminho que eles possam ter convi- é conhecido pelo conceito de zona de desenvolvências sociais de aprendizagem e saibam como vimento proximal: por exemplo, uma criança que
enfrentar todas as informações que o mundo lhe ainda não está apta a realizar determinada tarefa
oferece, e orientá-los a ter ferramentas que ajudem precisa do auxílio de outros, porém ela criará estrana construção do seu conhecimento.
tégias para realizar a tarefa sozinha.
E o professor é uma das peças de todo este
processo, tendo o privilégio de colaborar com a
formação integral deste aluno. Vários estudiosos
com Piaget, Vygotsky e Wallon, contribuíram para
o desenvolvimento intelectual dos educandos a
partir de atos biológicos com o meio, onde o aluno interage.

Um bom ensino dirige as funções psicológicas
do indivíduo para que este os realiza sozinho. Este
é um aspecto importante que Vygotsky deixa para
a educação: o educando é um ser ativo e interativo na construção e aquisição de seu conhecimento. Cabe aos professores apropriarem-se deste
conceito e mediarem a aprendizagem dos alunos
por meio de atividades onde os mesmos possam
Piaget procurou explicar a interação do indivíduo interagir com seus conhecimentos e aprimorá-los.
com o meio para o desenvolvimento do mesmo.
O conhecimento se desenvolve nesta interação, e
Já Henry Wallon considera a pessoa como um
a aquisição deste conhecimento depende de al- todo: sua emoção, o espaço físico onde está e
gumas estruturas cognitivas que o indivíduo traz sua interação com este espaço. A afetividade tem
consigo, porém outras se efetivarão com as intera- papel principal no desenvolvimento da pessoa,
ções com o meio. Para Piaget o funcionamento da segundo Wallon, sendo que o meio exerce fundainteligência está continuamente seriando, ordenan- mental influência de desenvolvimento na pessoa.
do, classificando ou fazendo alguma implicação, Porém podemos ver os indivíduos por outros priso que resultaria nas estruturas mentais. O proces- mas como a teoria das múltiplas inteligências de
so de construção do conhecimento parte de uma Howard Gardner.
construção anterior, chamada gênese. Neste processo ocorre duas operações: a assimilação e a
Gardner nos faz ver o indivíduo sob vários prisacomodação.
mas quando nos apresenta suas oito inteligências,
fazendo-nos pensar que os indivíduos têm maior
Na assimilação e acomodação ocorre trocas do facilidade em determinadas áreas e maiores difiorganismo com o meio, isto é, o sujeito não conse- culdades em outras. As pesquisas realizadas por
gue responder às solicitações do meio utilizando Gardner nos chamam a atenção nos ambientes
suas estruturas já formadas, ocorrendo assim, um educacionais no sentido de introduzir atividades
desequilíbrio que necessita de uma autorregulará que promovam entusiasmo para facilitar a aprendie reorganização dos esquemas. Piaget argumenta zagem, já que os alunos são construtores do seu
que não pode haver assimilação sem acomoda- conhecimento.
ção, e nem o contrário, pois o meio provoca ajustamentos ativos no sujeito.
Segundo Relvas (2015) o aluno deve ser considerado um ser total que possui outras inteligências
Já Vygotsky defende a ideia da revelação entre o que não somente a linguística e a lógico-matemáindivíduo e a sociedade. O autor chama a atenção tica; e o professor deve ser o facilitador deste propara a ação existente entre o indivíduo e o meio, cesso ensino-aprendizagem. Cosenza e Guerra
pois ao mesmo tempo que o indivíduo atua no (2011) nos diz que se o educador conhecer o funmeio gerando uma transformação, também sofre cionamento cerebral, sua organização e funções,
as ações desta mesma transformação que ele pro- os mecanismos da linguagem, da atenção, da
moveu. Vygotsky também defendia a ideia de que memória, as relações entre o conhecimento e as
o desenvolvimento mental é construído ao longo emoções e as possíveis intervenções, poderemos
da vida e está relacionado com o desenvolvimento ter um trabalho mais significativo neste processo
com a sociedade.
de ensino e aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo trazer uma visão geral da Neurociência no foco da Educação.
Foram relatados vários aspectos das funções e funcionalidades cerebrais dentro da visão pedagógica quanto á aprendizagem significativa dos educandos.
A base bibliográfica analisada traz a importância do conhecimento das bases biológicas dentro do contexto pedagógico, quanto aos entraves enfrentados no processo ensino-aprendizagem.
Porém nos concede maior clareza em proporcionar situações pedagógicas de aprendizagem
aos educandos, tentando sanar suas dificuldades. Há ainda, muito que se estudar no campo da
Neuro Educação, onde são inúmeras as possibilidades de aprofundamento nesta área.

1328

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

REFERÊNCIAS

COSENZA, Ramon M.; GUERRA, Leonor B.: Neurociência e Educação: Como o cérebro aprende-Porto Alegre: Artmed,2011.
GUERRA, Leonor Bezerra. Neuroeducação - Inserção da Neurobiologia na Educação. In: Anais
do 2o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Belo Horizonte, 12 a 15 de setembro de
2004.
______. O diálogo entre a Neurociência e a Educação: da euforia aos desafios e possibilidades.
Revista Interlocução, v.4, 2011, p.3-12.
MANIR, Monica. Como a neurociência pode auxiliar em sala de aula. Publicado em Nova Escola,
Edição 320, março, 2019.
MIGLIORI, Regina. Neurociência e educação. São Paulo: Brasil Sustentável Editora, 2013.
RELVAS, Marta Pires: Fundamentos Biológicos da Educação: Despertando Inteligências e Afetividade no processo de aprendizagem.4. ed. Rio de Janeiro: Wake, 2009.
______. Neurociências e transtornos de aprendizagem: as múltiplas eficiências para uma educação inclusiva. 6.ed. Rio de Janeiro: Wake,2015.
‘

1329

Revista Educar FCE - 30 ª Edição - Maio/2020

Avenida Copacabana, 325, 22º andar - Alphaville - Barueri
11 4200-7070 | www.fce.edu.br

1330

