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destaque na área da comunicação. O homem inventou a internet, vários
equipamentos eletrônicos e um dos mais usados o “celular”, em busca de
maior facilidade e comodidade para sua vida. Deste surgiu a necessidade
da criação das redes sociais.

CONSELHO EDITORIAL

Porém, infelizmente diante de tanta tecnologia o ser humano vem tendo um
declínio acentuado em sua saúde emocional. Vem perdendo aquilo que é
vital para a sobrevivência, que são os relacionamentos sociais e consigo
mesmo. Hoje, estes relacionamentos são extremamente superficiais, ou
seja, as pessoas se relacionam umas com as outras, na grande maioria
das vezes, por puro interesse, sem vínculos afetivos ou sem empátia. Essas
pessoas ficam com você apenas enquanto é útil a elas e, se sua vida ou seu
trabalho não as importam, elas simplesmente o deletam com apenas um
toque no celular, o excluindo de suas redes sociais.

EDITOR-CHEFE
Márcia Donizete Leite Oliveira

E o mais agravante disto tudo, é o chamado “o mal do século”, a depressão e
junto a ela, a ansiedade, muitas vezes geradas por falta de relacionamentos
saudáveis. Sem contar que o ser humano necessita de pessoas, de contato
e de comunicação. Somos seres físicos que precisamos de contatos com
pessoas “olho a olho, gente com gente, abraços sinceros” e não somente
por meio de relacionamentos superficiais que geram muitas feridas na alma
e nas emoções. Neste sentido, cabe a todos nós pararmos e refletirmos
o quanto estamos sendo egoístas com os outros e conosco. Assim, para
termos uma vida melhor e saudável, precisamos amar ao próximo como a
nós mesmos.

PROJETO GRÁFICO
Marcelo Souza da Silva

CÁSSIO ANDRÉ GIANEZZI
Graduado em Teologia, Filosofia e em Música/ Piano Clássico. Pós
Graduado em Psicanálise. Graduando em Psicologia e Pedagogia.
Secretário Municipal de Educação e Cultura em Pirapora do Bom Jesus.
Secretário Municipal de Cultura em Jandira-SP. Monitor Acadêmico no
Curso de Psicologia da Faculdade Estácio de Sá. Gestor Administrativo
da C.E.L.J (Jandira). Voluntário no Instituto Leão de Ação Social.
Palestrante Internacional.

Márcia Donizete Leite Oliveira
Cláudia Regina Esteves
Ivan César Rocha Pereira
Paulo Malvestio Mantovan
Rodrigo Leite da Silva
Maria Virgínia de Figueiredo
Pereira do Couto Rosa

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO
DE TEXTOS
Márcia Donizete Leite Oliveira
Rodrigo Leite da Silva
PROGRAMAÇÃO VISUAL E
DIAGRAMAÇÃO
Marcelo Souza da Silva

COPYRIGTH
REVISTA EDUCAR FCE
ISSN 2447-7931
Faculdade Campos Elíseos
(JUNHO, 2020) - SP
Publicação Mensal e
multidisciplinar vinculada
à Faculdade Campos Elíseos.
Os artigos assinados são de
responsabilidade exclusiva
dos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião do
Conselho Editorial.
É permitida a reprodução total, ou
parcial dos artigos desta Revista,
desde que citada a fonte.

4

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

SUMÁRIO
ADAUTO RODRIGUES DE ALMEIDA JÚNIOR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E O ALUNO COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

ADRIANA BARBOSA AMORIM. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEU PAPEL NO AMBIENTE ESCOLAR NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA

ADRIANA FERREIRA DAMASCENO BORGES DE CARVALHO SANTANA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

O RACISMO NO BRASIL

ADRIANA MARTINS COSTA ALATZATIANOS FERREIRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO EJA

ALDRE FERNANDA ANDRADE CAVALCANTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

DIFICULDADE NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

ALINE DE SOUZA MEDEIROS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UM BREVE RELATO HISTÓRICO

ALINE PRANDO BRITO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

O NEGRO E A INSTITUIÇÃO ESCOLAR: O ESPAÇO REALMENTE OCUPADO POR ELE: UM
RECORTE BIBLIOGRÁFICO

AMANDA CIARLARIELLO SOARES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

ANA PAULA BASTOS DE LIMA NICOLAU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

O DESAFIO DA GESTÃO E DA COMUNIDADE ESCOLAR COM O BULLYING

ANDREA ROGÉRIA ALVES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA DA CRECHE POR
MEIO DO JOGO SIMBÓLICO

ANDREA ROSSINI TAFURI FÁVARO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

UMA REFLEXÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE ARTE E SUJEITOS DA HISTÓRIA NO MURALISMO
MEXICANO

ANGELA ALICE DE AZEVEDO LOUREIRO BENTO DE SOUZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146

A CARREIRA DO PROFESSOR NO SÉCULO XXI

BARBARA REGINA BOUÇAS PONTES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

ENSINO DE CIÊNCIAS E SEXUALIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE SÃO PAULO

BIANCA GAUDENCIO CAPATO HAXKAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

PRÁTICAS DA ALFABETIZAÇÃO DO AUTISTA

CAMILA RISSATO SANTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180

A ARTE DE COORDENAR

CÁTIA APARECIDA DIAS SIMÕES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E DO BRINQUEDO PARA AS CRIANÇAS DE TRÊS A QUATRO
ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CELISE IRAOLA SUAREZ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205

REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO COM ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

5

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

CONCEIÇÃO GONÇALVES RAMOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216

O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CREUSA APARECIDA DE LIMA RUIZ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227

A FORMAÇÃO EDUCACIONAL E O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

CRISTIANE APARECIDA DA PAIXÃO DE SOUZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239

O CONCEITO DE ARTES VISUAIS E A SUA PERCEPÇÃO DE ENSINO NO AMBIENTE ESCOLAR

CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES CANDIDO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252

A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA)

CRISTIANE HENRIQUES DOS SANTOS MOURA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265

DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL: PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL
DE SÃO PAULO

DAIANE BACAS ANTUNES PEREIRA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 277

OS JOGOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

DANIELE FERREIRA LEITE MARCATO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287

DESENHO INFANTIL NA EDUCAÇÃO

DANILO DA SILVA SANTIAGO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 298

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA:O ENSINO DE GRAMÁTICA DE
FORMA CONTEXTUALIZADA E REFLEXIVA

DÉBORA MATOS VITORINO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 319

ESTUDOS SOBRE OS SURDOS NA EDUCAÇÃO

DEDICE ANA DOS SANTOS RIBEIRO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330

A IMPORTÂNCIA DOS ATOS DE CUIDAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DEURIVAN LEITE SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 341

O GARIMPO DE OPALA DO BOI MORTO EM PEDRO II - PI: LIMITES E CONSTRUÇÕES DE UMA
(IN)SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

EDNA APARECIDA DA COSTA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357

O USO DE CANTIGAS DE RODA E PARLENDAS NA ALFABETIZAÇÃO

ELAINE CRISTINA ROJO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 367

O DIREITO DA CRIANÇA À EDUCAÇÃO

ELIANE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 379

O CONTEXTO DA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA

ELIANE DA SILVA ALBUQUERQUE DE GÓIS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 391

LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: TEORIA E PRÁTICA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS

ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 406

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A IMPORTÂNCIA DO APEGO E DO VÍNCULO

ELIDIANE DELMIRA DO NASCIMENTO PEREIRA SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 417

EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO DE ARTES

FERNANDA LEON DOS SANTOS FRANZON.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 429

A INFLUÊNCIA HISTÓRICA DO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO

FERNANDO DE TOLEDO CARDOSO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 442

AUTISMO NO ENSINO REGULAR

GUILHERME ROCHA SAVAREZZI. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 454

A PEDAGOGIA DO ESPORTE COMO PANO DE FUNDO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR

6

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

HEDNA LADY RIBEIRO FIGUEREDO BENJAMIM.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 466

A LEI 10639/03 E A VALORIZAÇÃO ÉTNICA RACIAL NA EDUCAÇÃO

ILCA CAETANA MARQUES DA SILVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 479

A ARTE COMO ESPELHO DA DENÚNCIA

IRENE EMÍLIA MARTINS ALVES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 493

A RELEVÂNCIA DA ESCOLA DAS GRANDES METRÓPOLES COMO ESPAÇO PARA O BRINCAR NA
CONTEMPORANEIDADE

IRINEIA APARECIDA DA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 503

AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS: OLHARES PSICOPEDAGÓGICOS

ISLANNE ARIEL MARINHO FERREIRA RUFINO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 513

ESTUDOS ÉTNICO-RACIAIS EM LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I – RELATO DE
SEQUÊNCIA DIDÁTICA

ISRAEL MAURICIO DE MORAES NICOLETTI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 524

A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

IVONTILIA MENDES PEREIRA RODRIGUES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 535

O ENSINO MATEMÁTICO E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

JACIARA BATISTA GOMES DA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 547

A TRAJETÓRIA DA MULHER BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

JACIARA GUIMARÃES DOS SANTOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 559

EDUCAÇÃO INFANTIL A FAVOR DO RESPEITO E DA IGUALDADE

JAQUELINE PEREIRA MIRANDA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572

A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS EDUCATIVOS NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA

JÉSSICA CHEINE BENATO LIMA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 582

OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

JOCILENE APARECIDA FERREIRA DE DEUS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 594

A LEITURA COMO PORTA DE ACESSO PARA NOVOS CONHECIMENTOS

JOSÉ LUIZ PADILHA AGUILAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 605

PROFESSOR DO EAD PODE GARANTIR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NESSA
MODALIDADE

JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 615

FORMAÇÃO CONTINUADA: A CHAVE PARA O SUCESSO DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA
NO BRASIL

JULIANA DE FATIMA VARISCHI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 625

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

JULIANA DE LIMA GREGORUTTI. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 638

ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE DUAS RETAS EM SALA DE AULA

JULIANA GONÇALVES SILVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 650

O LETRAMENTO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

KATE APARECIDA DA SILVA MENDONÇA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 662

COMO TRABALHAR ARTES VISUAIS NA ESCOLA

LEANDRO RODRIGO SANTOS DE SOUZA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 674

MULTIDÃO: POR UMA ESCOLA SEM PARTIDOS

LUCIANA PEREIRA DE SANTANA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 688

DIREÇÃO OMISSA: DIFERENÇAS ENTRE ENSINOS PÚBLICOS E PRIVADOS

7

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

LUCIANA SALLES MONTEIRO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 703

OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA

MARCELO BEZERRA DO NASCIMENTO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 713

EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA PSICOMOTORA

MARCIA SILVÉRIO PEREIRA SETE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 725

BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR

MARCOS ALEXANDRE LOUZADA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 736

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

MARIA APARECIDA DIAS PINN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 748

A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM: ÊNFASE NA
AFETIVIDADE E NA MÚSICA

MARIA DA GLÓRIA MOREIRA BASTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 759

NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NOS ANOS INICIAIS COM USO PARALELO DO ARTESANATO
JUNTAMENTE COM ENSINO DE ARTES

MARIA JOSÉ COSTA FERNANDES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 770

A ARTE DIDÁTICA DA ESTÉTICA COM MÚSICA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

MARIA MADALENA GOMES TAGLIARI BODA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 784

A ARTES VISUAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA EDUCAÇÃO

MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 799

A INFLUÊNCIA DA LITERATURA FANTÁSTICA NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE
LEITURA CRÍTICA

MARIANA MOI BONFIM JONGBLOETS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 812

ABORDAGEM TRIANGULAR NO ENSINO DE ARTES PARA DEFICIENTES VISUAIS

MARIANA SILVA LIMA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 823

A FUNÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA ESCOLAR

MERCILANE DE ALMEIDA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 833

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NAS SÉRIES INICIAIS

MICHELE ALVES DE SOUSA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 847

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O USO DAS TECNOLOGIAS PARA A ATUALIDADE

MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 858

A TEORIA DAS CORES: UMA ANÁLISE SOBRE SUA APLICAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR

MIRIAN TERESA CAMARGO DE BORBA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 870

ATIVIDADES PSICOMOTORAS E AS FUNÇÕES NEUROLÓGICAS VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO

NAARA HADAD RODRIGUES ALEXANDRE DE SOUZA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 882

OS CONTOS DE FADAS E SUA INFLUÊNCIA NO AMADURECIMENTO DA CRIANÇA

NEIDE MARIA DA LUZ SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 893

EDUCAÇÃO INFANTIL: INTRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA BASEADA NA
LEI FEDERAL Nº 11.645/2008

NEUSA MARIA TAVARES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 906

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA NO CONTEXTO ESCOLAR

NILZA DE FÁTIMA MIRANDA GABRIEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 917

MEDOS E INCERTEZAS NA TROCA DE CICLOS E SUAS INFLUÊNCIAS NA ALFABETIZAÇÃO

PAULINE ALONSO COUTO VICIANA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 929

A GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA NOS TEMPOS DE PANDEMIA

8

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

PEDRO COSMO DA SILVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 940

O TEATRO COMO FERRAMENTA NA EDUCAÇÃO

RENATA MODESTA ALVES DOS SANTOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 951

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RIVA CAETANO DE SOUZA SILVEIRA DENYS MOREIRA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 963

APRENDENDO MATEMÁTICA ATRAVÉS DOS JOGOS

ROBINSON JOSÉ DE SOUZA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 976

LUDOPEDAGOGIA NO CAMPO DAS REFLEXÕES EDUCACIONAIS

RODRIGO VAGNER CHAGAS DE SENA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 987

ANSIEDADE E SUA INTERFERÊNCIA NA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

ROSANGELA LIMA SANTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR

ROSANGELA LUÍSA DOS SANTOS SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1011

O TRABALHO COM AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ROSANGELA SPADAFORA PETRONACRE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1021

A RELAÇÃO INTERPESSOAL COMO FACILITADORA DA INCLUSÃO DA DIVERSIDADE NO
AMBIENTE ESCOLAR

ROSELAINE CHANES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1033

UM ESTUDO SOBRE INCLUSÃO

ROSELI CORDEIRO DOS SANTOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1047

A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

ROSEMEIRE ESTEVAM DA SILVA MORAES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1059

INCLUSÃO SOCIAL DO AUTISTA

ROSIMEIRE ODIR BRITO ELIAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1070

O LÚDICO NOS PROCESSOS DE ENSINO
E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SANDRA CRISTINA DE PAULA ROZA VINCI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1082

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O PROFESSOR FRENTE AOS CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS QUE
A DEFINE

SANDRA DA SILVA ROCHA. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1093

PSICOMOTRICIDADE INFANTIL

SANDRA HÉLIA BARBOSA SANTOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1106

GESTÃO ESCOLAR: NOVAS ABORDAGENS, NOVOS OLHARES E NOVAS PROPOSTAS

SANDRA REJANE GERAISSATE MENABO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1116

A INCLUSÃO DE PESSOAS COM CEGUEIRA E BAIXA VISÃO NO COTIDIANO ESCOLAR

SARA TAVARES DE SOUZA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1127

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR

SHEILA GOMES RODRIGUES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1137

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

SHIRLENE DA SILVA PEIXOTO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1148

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA NECESSIDADE E UM DESAFIO EDUCACIONAL
CONTEMPORÂNEO

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1160

A RELAÇÃO TRÍPLICE: FAMÍLIA, ESCOLA E FILHOS

9

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

SIMONE LUISA DE CAMPOS. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1172

BRINCAR: PRINCIPAL DISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

SIMONE MARIA SILVA SENA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1184

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E MOVIMENTO

SUZANA DE OLIVEIRA MOREIRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1195

O LÚDICO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

TATIANA DE SOUZA MENDES. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1205

CONTEXTUALIZANDO A DISCIPLINA DE QUÍMICA: CONFECÇÃO DE TINTA A PARTIR DA
TERRA

TATIANE APARECIDA VIANA SANTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1216

O RESPEITO À DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA ESCOLA

TATIANE DIAS SERRALHEIRO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1227

AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM EM EAD

THIAGO DOS SANTOS ROSÁRIO MATOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1237

A FERRAMENTA PSICOMOTORA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALÉRIA CRISTIANE SEVILLANO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1248

EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL: A EDUCAÇÃO COMO FATOR CONTRIBUINTE PARA A
RESSOCIALIZAÇÃO DE RECLUSOS

VALÉRIA DE SÁ CORREIA REIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1260

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A EDUCAÇÃO

VANESSA CRISTINA DOSSO CABRAL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1274

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA ESCRITA E LEITURA

VÂNIA DOS SANTOS NAZÁRIO DA SILVA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1289

TÉCNICAS DE DESENHO E PINTURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

10

Revista Revista
Educar FCE
- 31 ªFCE
Edição
Educar
- 31- Junho/2020
ª Edição - Junho/2020

ADAUTO RODRIGUES DE
ALMEIDA JÚNIOR

Graduado em Geografia pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Neto (2006); Especialista
em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade União
Cultural do Estado de São Paulo (2018); Professor de Ensino
Fundamental II e Médio - Geografia - na EMEF Frei Damião.

11

ª Edição
- Junho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 31 -ª 31
Edição
- Junho/2020

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS
RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E O ALUNO COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

RESUMO: Neste artigo discutiremos a família dentro de um contexto social como uma unidade social significativa que faz parte de uma unidade maior, caracterizada como comunidade
maior, da qual faz parte de uma sociedade com seus conceitos, valores e códigos comportamentais. O nascimento de uma criança deficiente é sempre cercado pela perplexidade da
família e sua desestruturação. Os pais se tornam confusos e na maioria das vezes não sabem
lidar com a criança com a deficiência. É o momento que mais precisam de aconselhamento
psicológico. O objetivo é mostrar quanto é imprescindível para esses pais terem o amparo,
desde os primeiros momentos, de profissionais que informem, como lidar com a criança e
com essa nova realidade e com seus próprios sentimentos. Foi utilizada como metodologia o
levantamento de opiniões de vários autores a respeito do tema em artigos e livros sobre o assunto. Partindo de uma rápida abordagem histórica e consequentemente das famílias, sendo
assim analisada a evolução que houve na compreensão, na aceitação e no tratamento dessas
crianças.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo é o produto da revisão literária a respeito do infante com necessidades
especiais, especificamente a deficiência mental e sua inserção na família, sobre
o que ele representa para seus familiares e o que estes representam para ele, na
certeza de que essa interação vai refletir no seu desenvolvimento como pessoa. Foi utilizado
como metodologia o levantamento de opiniões de vários autores a respeito do tema, expressos
em artigos e livros sobre o assunto.
Partindo de uma rápida abordagem histórica sobre o comportamento das sociedades
e das famílias desde antes do Cristianismo, passando pela Idade Média até os nossos dias, é
analisada a evolução que houve na compreensão, na aceitação e no tratamento dessas crianças
através do tempo, da antiguidade até os nossos dias. Abordamos o choque inicial dos genitores
em geral ao receber a notícia de que seu recém-nascido tem alguma deficiência mental e a fala
desestruturada que normalmente se instala nessa família e como é o difícil caminho do refazimento, da reestruturação, até chegar à aceitação. O objetivo é mostrar o quanto é imprescindível
para esses pais terem o amparo, desde os primeiros momentos, de profissionais que informam,
orientam e incentivam a busca de novos conhecimentos, de como lidar com essa criança, com
essa nova realidade e com seus próprios sentimentos.
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A RELAÇÃO ENTRE A FAMÍLIA E
O DEFICIENTE MENTAL: ALGUNS
APONTAMENTOS
A família é uma pequena unidade social significativa que faz parte de uma unidade
maior, que é a comunidade, e esta, de uma
sociedade, com seus conceitos, valores, códigos comportamentais. É nesse território que
se dá o primeiro contato social de todas as
crianças, com ou sem deficiência mental. É (ou
deveria ser) o porto seguro de todos os seres humanos, local de aceitação e de aprendizagem inicial para inserção na sociedade em
que está inserida, que fica além dos portões
da residência que a abriga e onde se aprende
a ser único, a desenvolver essa individualidade
e a tornar-se uma pessoa criativa, em busca de
auto realização.
Segundo Vygotsky (1994, p.339), para
o recém-nascido, o mundo que se relaciona
imediatamente com ele é um mundo limitado e
ligado aos fenômenos conectados ao seu corpo e aos objetos que o rodeiam. Depois, gradualmente, este mundo começa a se ampliar,
incluindo a sala, o quintal, a rua onde ele vive.
Quando o bebê começa a andar, seu ambiente
se expande e novos relacionamentos são formados entre a criança e as pessoas que a circundam.
Portanto, o ambiente é mutável e dinâmico, não devendo ser encarado como uma
entidade estática e periférica em relação ao desenvolvimento humano. O ambiente possui as
fontes necessárias para o desenvolvimento da
criança, bem como apresenta traços humanos
específicos que são característicos do desenvolvimento social e histórico da humanidade.
Na concepção desse autor, o ambiente já possui uma forma apropriada, a qual deve estar
em relação com a forma rudimentar da criança, para que o desenvolvimento possa ocorrer
sem falhas. Se uma forma ideal apropriada não
é encontrada no ambiente, se não há uma interação da criança com esta forma, então, surge a possibilidade de um fracasso em algum
aspecto do desenvolvimento infantil e é assim
para todas as crianças, com deficiência ou não

(VYGOTSKY; 1994).
As famílias geralmente possuem uma
estrutura razoavelmente estável, papéis bem
definidos, suas próprias regras estabelecidas
em comum acordo e os seus próprios valores. Porém, uma ocorrência brusca exigirá dos
membros uma redefinição de seus papéis e o
aprendizado de novos valores e padrões de
comportamento, a fim de se ajustarem ao novo
estilo de vida. Assim, a cada impacto a família
deve ser reestruturada (VYGOTSKY, 1994).
Nesta perspectiva da chegada de um
bebê na família é sempre um acontecimento
que gera ansiedade em todos os seus componentes e certamente vai causar mudanças em
sua estrutura, seja de forma positiva ou negativa, há ainda o fato de que os genitores possuem também objetivos universais em relação
aos filhos, que independem da cultura em que
estão inseridos, tais como: a saúde da criança,
a sobrevivência física e sua satisfação pessoal e auto realização e dentro desse contexto
de expectativas que a criança com deficiência
mental vai nascer, a qual apresenta limitações
em suas capacidades, mas não estará imune
às transformações de seu ambiente (VYGOTSKY, 1994).
Portanto,nesta concepção, se o nascimento de uma criança, por si só, já acarreta
alterações que constituem um desafio para
todos os membros da família, se essa criança for deficiente mental certamente será uma
experiência traumática para todos os familiares e a estabilidade familiar estará ameaçada
e o nascimento da criança deficiente é sempre
cercado pela perplexidade da família e sua desestruturação. Os pais confusos muitas vezes
não sabem o que fazer com a criança. É o momento em que mais necessitam de aconselhamento psicológico, que na maioria das vezes
não têm.O impacto é intenso e provoca várias
reações e sentimentos dentro da família, causando grandes mudanças na estrutura familiar
estabelecida antes de seu nascimento.
Segundo Blascovi-Assis (1997), o nascimento de uma criança deficiente, seja qual
for o tipo de deficiência, traz à tona uma série
de complicações advindas de sentimento de
14
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culpa, rejeição, negação ou desespero, modificando as relações sociais da família e sua
própria estrutura. Assumpção Junior (1993),
explica que os integrantes da família, que até
determinado momento estiveram seguros em
seus papéis bem definidos, quando se defrontam com um indivíduo deficiente terão de passar por uma mudança significativa, ou seja, a
redefinições de papéis e mudanças de atitudes
e valores e novos estilos de vida.
Telford (1976) alerta que, por vezes, a
presença da criança deficiente pode suspender certos componentes do ciclo familiar, podendo, por exemplo, ocupar permanentemente
a posição social do filho mais novo na família,
não desenvolvendo a independência e autonomia da idade adulta. As reações a esta criança
podem trazer à tona vários tipos de comportamentos como: encarar o problema de um
modo realista; negação da realidade da deficiência; lamentações e comiseração dos pais
para com a sua própria sorte; ambivalência em
relação à criança, ou seja, rejeição e projeção
da dificuldade como causa da deficiência; sentimento de culpa, vergonha e depressão e padrões de mútua dependência.
Segundo Brito e Dessen (1999), esse
momento é traumático, podendo causar uma
forte desestruturação na estabilidade familiar.
O momento inicial é sentido como o mais difícil
para a família, a qual tem que buscar a sua
reorganização interna que, por sua vez, depende de sua estrutura e funcionamento enquanto
grupo e de seus membros enquanto indivíduos. Passado o primeiro impacto a família passa, então, pelo processo de superação até chegar à aceitação da sua criança com deficiência
mental. Um caminho longo e difícil, de oscilação e mistura de sentimentos a se confundir:
do choque, da negação, da raiva, da revolta
e da rejeição e outros tantos sentimentos, até
chegar a uma estabilização do ambiente familiar para a aceitação e inclusão dessa criança
como um membro integrante da família.
Segundo Casarin (1999) e Dessen
(1997), a reorganização familiar fica mais fácil
quando há apoio mútuo entre o casal. Nesse
caso, o ambiente familiar pode contribuir para

o desenvolvimento e crescimento da criança
deficiente mental. Contudo, o ambiente pode
também dificultar essa reorganização interna
da família, principalmente porque o nascimento de uma criança, por si só, já acarreta alterações que constituem um desafio para todos os
membros familiares.As famílias restabelecem o
seu equilíbrio de maneira variada, dependendo
dos recursos psicológicos utilizados para tal
fim. A forma como a família vai lidar com essa
realidade é direcionada pelos conhecimentos
que os seus membros têm a respeito para que
compreendam e até aceitem, gerando assim a
cooperação necessária para a integração da
criança na família.
Para os autores (1997; 1999), as adaptações das famílias de crianças pré-escolares
com atraso no desenvolvimento apresentam
um panorama misto de continuidades e mudanças em seus padrões de interação até a
segunda infância da criança. De acordo com
estes autores, em todas as idades, a adaptação da família está relacionada às características da criança, as quais exercem um impacto
direto na rotina diária dos membros familiares.
São muitas as variáveis que afetam o
desenvolvimento da criança. Segundo Werneck (1995), todos os seres humanos são resultados de dois fatores fundamentais: o constitucional, que é genético, hereditário, congênito;
o ambiental, que é a forma pela qual somos
recebidos e cuidados pelo mundo intra e extra-uterino., embora os bebês, com necessidades,
especiais nasçam com um potencial hereditário, para serem mais ou menos inteligentes, ou
mais ou menos saudáveis, o que vai diferenciá-los, decidindo seu potencial futuro, é a forma
como puderam ser atendidos nos seus primeiros minutos de vida e no decorrer da infância.
Portanto, há uma grande importância atribuída
à repercussão dos fatores ambientais sobre a
potencialidade do indivíduo (WERNECK,1995).
Nesse sentido, pode-se descrever
como sendo desenvolvimento cognitivo as capacidades mentais para falar, pensar, raciocinar e recordar, que respaldam a inteligência e
a conduta inteligente. O desenrolar lento destas capacidades mentais é problematicamente
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a principal preocupação para os pais com filhos com necessidades especiais, dado que influencia sobre todos estes aspectos relacionados com a compreensão e o controle da vida
cotidiana e determinam o ritmo com que as
crianças adquirem seus conhecimentos acerca
do mundo que as rodeiam (WERNECK, 1995).
Quando o filho nasce saudável, os pais
têm a ilusão de que ele vai corresponder à imagem construída por eles. Por outro lado, ao nascer um bebê com necessidades especiais, os
pais não conseguem ter esta ilusão de que ele
vá corresponder ao bebê imaginário e ocorre,
então, um rompimento no narcisismo parental,
tendo efeitos sobre a constituição subjetiva da
criança. Inconscientemente culpam esse bebê
por ter vindo no lugar do bebê imaginário que
não nasceu e, neste sentido, desejam que ele
morra, inconscientemente. A direção de cura
se dá através da denegação deste desejo de
morte, para poder refazer um projeto para o filho menos ilusório e mais realista (WERNECK,
1995).
A vida humana é movida pelos fios do
desejo, mas o desejo não vem impresso na bagagem congênita com a qual nascemos. O desejo se constrói. Aquele que se responsabiliza
pelo tratamento de um bebê, sabendo ou não,
está intervindo no tempo no qual o desejo se
constrói e, de acordo com o modo como intervenha, irá propiciá-lo ou esmagá-lo para sempre, desse modo, para que uma criança com
problemas orgânicos tenha a possibilidade de
advir como sujeito do desejo, é necessário que
se cumpram as mesmas premissas necessárias para uma criança organicamente normal
(WERNECK, 1995).
Segundo Munhoz (2003), incluir uma
criança com deficiência na sua própria família
não significa adaptá-la ao que é esperado, mas
envolve aceitação e o rompimento de muitos
mitos. É preciso, em um primeiro momento, entender o que é aquela deficiência especificamente, o que ela representa, sem enfatizar os
problemas e atrasos que ela pode causar, mas
entender do que a criança é capaz, para então
valorizar essa capacidade, proporcionando ao
filho o máximo de desenvolvimento de suas po-

tencialidades, na certeza de que muitas outras
poderão aparecer.
Segundo o autor (2003), a estrutura
base para um convívio qualitativo é a ligação
afetiva dos pais com os filhos, que chamamos
de vínculo, vital para todos os seres humanos,
como o toque, o sorriso, o abraço, as palavras
de incentivo, além do contato visual.Assim, podemos concluir que o orgânico e o psíquico
do sujeito estão inteiramente entrelaçados. Por
isso é preciso manter estas duas estruturas
organizadas e saudáveis, proporcionando assim, o desempenho individual da criança com
necessidades especiais de acordo com sua
própria capacidade. Dessa forma será possível
proporcionar um desenvolvimento e um bem-estar favoráveis que se estenderão para a vida
adulta dessa criança com necessidades especiais de hoje.
Por outro lado, para Zamberlan e Biasoli-Alves (1996), tanto fatores macro sistêmicos como renda familiar, grau de instrução
dos pais e profissão, quanto micro sistêmicos
como a qualidade das interações e relações
entre os membros familiares e pessoas próximas, particularmente no que tange às práticas psicossociais de cuidados implementados
nesses contextos, associam-se na promoção
de um desenvolvimento adequado e saudável
da criança. Aprofundar o conhecimento sobre
o funcionamento de famílias de crianças deficientes mentais constitui um caminho promissor para a compreensão do desenvolvimento
destas crianças e de sua adaptação ao meio.
Brito & Dressem (1999) identificaram
em suas pesquisas alguns fatores que causam
alto nível de estresse nos genitores de crianças
com deficiência, comuns na maioria das famílias. Um deles é o sentimento de culpa, comum,
seja na forma de um cônjuge culpar o outro
pelo problema, seja como sentimento individual
interior em que cada um se sente culpado pelo
fato e nem sempre diz, as pressões vindas do
meio social também geram sentimentos desagradáveis, levando os genitores a limitarem as
atividades culturais de seus filhos deficientes,
bem como os contatos com amigos, parentes
e vizinhos e o tempo que os genitores gastam
16
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no cuidado e atenção à sua criança deficiente
acaba afastando-os de outras atividades, reduzindo seus contatos sociais e culturais, piorando assim a qualidade de vida.
Outro fator digno de nota são os limites sociais e psicológicos que passam a ter,
pois as atitudes da sociedade em relação às
pessoas com deficiência mental, geralmente,
não são positivas. Além disso, há o sentimento
de vergonha dos pais em relação ao filho e de
vergonha de sentir essa vergonha. Os recursos
financeiros acabam sendo direcionados, porque os genitores arcar financeiramente com a
maioria dos atendimentos à sua criança (BRITO & DRESSEM, 1999).
Para os autores, devido ao fato de as
mães ficarem, geralmente, responsáveis pela
maior parte dos cuidados adicionais dispensados à criança deficiente mental, elas tendem
a apresentar níveis mais altos de estresse. Em
contraposição os pais apresentam, frequentemente, menor satisfação com a vida familiar,
como um resultado de demandas extras de
acomodação à criança deficiente, além disso, os pais frequentemente têm expectativas
mais altas em relação aos filhos do que às
filhas; eles ficam particularmente desapontados quando um filho é diagnosticado como
tendo retardo mental. São poucas as famílias
que são conscientes da sua responsabilidade
e dos efeitos profundos e duradouros de suas
ações ou omissões sobre o desenvolvimento
da criança; mais raro ainda é encontrá-las entre as que possuem um filho deficiente mental,
cuja situação de dependência e necessidade
de estímulo e apoio é muito maior. Essa conscientização e orientações de cuidado e educação, só mesmo profissionais podem lhes oferecer (BRITO & DRESSEM, 1999).
Assim, tanto variáveis internas como
externas colaboram para aumentar o estresse
vivenciado pelos pais e exercem, direta ou indiretamente, influência nas interações e relações
familiares e diante dessa situação, várias são
as estratégias adotadas pelos genitores. Nos
últimos anos os postos de saúde têm procurado encaminhá-los à APAE, onde recebem
informações sobre o tipo de deficiência e de

como lidar com a sua criança para que esta se
desenvolva da melhor forma possível.
Segundo Telford (1976), a mãe tem
sido, historicamente, considerada a figura central da família. Quando a criança age, a mãe
reage e, por sua vez, a criança reage à mãe,
de um modo circular. Na maioria das famílias o
pai reage à sua percepção de interação mãe-criança, influenciando tanto no comportamento da criança como na interação mãe-criança.
Os ajustes familiares geram ansiedade que,
segundo Amaral (1994) é resolvida sob duas
grandes formas, lidar com a realidade ou fazer
uso de mecanismos de defesa. É vital que os
pais sejam conscientizados, desde os primeiros meses de vida, da importância do papel
que eles e a família que construíram representam na vida dessa criança.
Isso porque o comportamento da criança deficiente, mais do que da não deficiente, é
talhado é afetado pelas ações e atitudes de outros e os ajustamentos da família tanto podem
distorcer como encorajar e facilitar a potencialidade de desenvolvimento dessa criança e a
família é o ambiente inicial de conhecimento
e treinamento significativo da criança e a mãe
é sua principal protagonista. Ao poucos ela
vai descobrindo a existência de outras pessoas (pai, mãe, irmão, irmã, avós e outros), cada
qual com um papel previamente definido, personalidade e experiências únicas, diferente das
demais. Toda criança aprende sobre o mundo
e a vida através de cada pessoa na família.
Assim, dependendo de como os integrantes
desse grupo agirem com ela e reagirem a ela,
de modo positivo ou negativo, causará reflexos
em seu desenvolvimento.
Segundo Casarin (1999), a influência
da família no desenvolvimento da criança se
dá através da comunicação, tanto verbal como
não verbal, que leva à interação entre seus
membros, isso porque trata-se de um grupo de
pessoas que se relacionam de formas muito
diversificadas, sujeitas a mudanças constantes
em sua dinâmica, sempre que algo é alterado
em relação a um de seus membros. As experiências podem ser partilhadas, mas serão interiorizadas de forma diferente para cada um.
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Segundo Assumpção Junior (1993), se
os componentes da família, como um grupo,
reagirem a ela de modo positivo, é provável
que a criança se veja sob uma luz positiva, pois
cada pessoa na família diz às outras quem elas
são e se, provavelmente, serão bem-sucedidas
ou não, mesmo antes de entrarem em contato
com a sociedade maior, além dos limites do lar.
À medida que as relações intrafamiliares vão
se estabelecendo, as relações interfamiliares
tornam-se mais acessíveis, facilitando a aceitação social dessa criança. Em contrapartida
esse fato vai provocar alguma interação social
positiva, isso porque, o modo como a criança
em geral pensa e usa uma habilidade intelectual depende dos modelos culturais dessa sociedade em que ela e a família estão inseridas.
O que ela sente e como atua em relação às
pessoas com quem mantém vínculo depende
desses modelos culturais e para o deficiente
mental não é diferente.
Todos os autores concordam com o
fato de que a aprendizagem começa desde o
primeiro instante de vida e a educação inicia
dentro da família, principalmente no que se
refere ao conhecimento e controle do próprio
corpo e ao comportamento social em família.
A escola, seja especial ou inclusiva, poderá trazer muitos benefícios porque vai complementar essa educação, auxiliando no desenvolvimento de habilidades e proporcionando novos
aprendizados, direcionando e estabelecendo
interações, promovendo a socialização dessa
criança além do círculo familiar, fixando comportamentos e posturas que o meio social em
que está inserida exige.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa faremos uma abordagem descritiva e exploratória com base bibliográfica extraída de artigos, teses e livros que
versaram sobre o tema visando maior compreensão da temática apresentada neste artigo
iniciando com a caracterização e contextualização histórica das relações familiares e da sociedade com a pessoas com deficiência, particularmente a deficiência mental que são objeto
deste artigo.

ANÁLISE HISTÓRICA DA RELAÇÃO
ENTRE SOCIEDADE E O DEFICIENTE
MENTAL
A postura da família diante de determinadas situações que a vida impõe está atrelada aos dogmas que a sociedade em que ela
está inserida tem a respeito do assunto. Esses
dogmas variam de acordo com os valores, a
cultura e o momento histórico dessa sociedade, Pessoas com deficiência mental sempre
existiram, sua aceitação social, e consequentemente familiar, e a maneira de tratá-las variou
conforme os conhecimentos científicos sobre
o funcionamento do corpo humano de cada
época.
Pessoti (1984) escreve sobre a evolução dos dogmas sociais que nortearam as
posturas das famílias em relação a seus filhos
com deficiência, através do tempo. Na antiguidade, pouco se conhecida sobre o corpo e a
mente humana e as crianças deficientes eram
abandonadas ao relento, como fazem muitas
espécies de animais com suas crias, descartando-as por não serem normais e, portanto,
com menores condições de sobrevivência. Na
Grécia antiga a valorização do corpo perfeito
era uma característica presente em várias Cidades Estado.
Até nossos dias sobreviveram vários
exemplos dessa cultura como cerâmicas e estatuetas representando Deuses e Semideuses
com corpos que eles tinham como referência
de perfeição e objetivo a ser alcançado. A Cultura Grega em geral valorizava muito a questão
do corpo ideal e a busca desse modelo. Em Esparta crianças com deficiência eram consideradas sub-humanas e por isso eram eliminadas,
jogadas do alto da montanha. Em Atenas eram
abandonadas na floresta (PESSOTI, 1984).
Para entendermos melhor como a
questão da deficiência era tratada na Grécia
Antiga podemos recorrer ao mito de Hefestos, Deus do Fogo e que dá forma aos metais.
Hefestos era filho de Zeus e de Hera, nasceu
coxo. Conta-se que Hera, envergonhada de ter
dado à luz um filho tão disforme, o jogou ao
mar para que ficasse eternamente escondido
18
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nos abismos. Ele foi, contudo, recolhido pelas
filhas de Oceano, Tetis e Eurínome, que o levaram para a ilha de Lemos, onde ele, por muitos
anos, trabalhou como artesão. Fabricava os
mais belos objetos com vários tipos de metal e
pedras preciosas, incluindo os raios de Zeus
(PESSOTI, 1984).
Um dia Hefestos resolveu voltar ao
Olimpo e fabricou um belo trono de ouro para
Hera, mas instalou nele uma armadilha que a
mantinha presa, para obrigá-la a chamá-lo de
volta para libertá-la. Hefestos solta Hera e assume seu lugar no Olimpo, casa-se com Afrodite,
a bela e infiel deusa do amor. Com ela não
teve filhos. O mito como forma de expressão
do pensamento de uma sociedade em determinado período histórico reforça a concepção de
homem necessária à organização de uma sociedade guerreira, agrícola e preocupada com
a defesa e subsistência da organização social
que aspirava ao homem “belo e bom” (PESSOTI, 1984).
Esses valores associados ao vigor e
capacidade física eram relevantes para prover
as condições de subsistência e sobrevivência neste período, haja vista que não se tinha
uma organização e divisão do trabalho como
a atual, em que geramos muito excedente da
produção agrícola, necessária para a nossa
sobrevivência. Esse mito nos ajuda a entender
a concepção que as sociedades antigas, particularmente a Grega tinha sobre a deficiência
como dificultadora da subsistência e sobrevivência do povo, já que um corpo que não fosse
considerado perfeito dificilmente conseguiria
prover seu próprio sustento e ajudar a defender
a cidade em caso de guerra. No geral os deficientes só eram aceitos nessas sociedades se
pudessem contribuir de alguma maneira para o
grupo, como Hefesto (PESSOTI, 1984)
Para o autor (1984), com o cristianismo, as mulheres conseguiram o status de pessoa, possuidoras de alma, assim como os deficientes, mas ainda era duvidosa sua relação
com o diabo. Durante a Idade Média, no início
do cristianismo, devido à hegemonia da Igreja
em que tudo o que fugia à compreensão era
considerado “divino” ou “demoníaco”, a defici-

ência era concebida como um fenômeno metafísico, espiritual, demoníaco e eram frequentes
os apedrejamentos ou a morte nas fogueiras
da Inquisição, das pessoas com deficiência,
pois eram consideradas como possuídas pelo
demônio.
A doutrina cristã trouxe uma ambivalência de crenças e conceitos: o mesmo cristianismo que concedia alma aos deficientes, e por
isso deviam ser aceitos como filhos de Deus,
não mais serem abandonados, mas acolhidos
por instituições de caridade, ao mesmo tempo
os via como endemoniados, como produtos da
união entre a mulher e o demônio, o que justificava a queima de ambos, mãe e filho. Havia também formas mais amenas de punições
como torturas e diversos tipos de maus tratos
(PESSOTI, 1984).
Assim, a postura da sociedade medieval diante da deficiência era ambivalente
e oscilava entre caridade e castigo. Segundo
Pessoti (1984) em 1325, a Prerrogativa Regis
garantiu a sobrevida das pessoas com Deficiência Mental que tivessem posses e em 1370,
o Directorium Inquisitorum ameaçava apropriar-se das posses dos que praticarem qualquer
ato herético, ficando autorizado o confisco dos
bens por práticas como o pronunciar blasfêmias, contestar o bispo, cometer atos homossexuais ou obscenidades, cabendo os bens ao
inquisidor e à sua família e aos denunciantes.O
Santo Ofício mandava queimar vivas as pessoas que praticassem o homossexualismo, se
adultas, ou açoitá-las e enviá-las às galés, se
crianças. Era frequente o desregramento erótico dos adolescentes com DM, devido à falta
de cuidados e de informação e o pouco desenvolvimento da comunicação o que dificultava a
compreensão de regras morais.
O autor (1984) ressalta que no final
do século XV houve a revolução burguesa e
uma mudança de concepção de homem e de
sociedade, consequentemente, de deficiência,
graças ao avanço da medicina. A deficiência
mental começou a ser vista mais como um problema médico do que como um problema espiritual. Paralelamente a estas atitudes extremas
de aniquilamento, outras atitudes foram adota19
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das, como o isolamento dessas pessoas em
grandes asilos (como na Inglaterra), além de
comportamentos marcados por rejeição, vergonha e medo.
Para Pessoti (1984), no século XVI
Paracelsus e Cardano, dois médicos de alta
reputação, consideraram a Deficiência Mental
como doença ou vitimização de forças sobre-humanas e dignas de tratamento e complacência. A Lei inglesa, em 1534, definiu Deficiência
Mental e loucura como doença ou resultado
de infortúnios naturais com os critérios: será
considerado bobo ou idiota de nascimento a
pessoa que não puder contar até 20 moedas,
nem dizer quem é seu pai ou sua mãe, nem
quantos anos tem, ou que não puder conhecer
e compreender letras mediante ensino. Isso
tudo com o intuito de disciplinar os bens de herança decidindo que aqueles que não tivessem
bens culturais não se beneficiaram de bens
materiais. Foi ainda no século XVI, a partir da
Revolução Francesa e das suas bandeiras de
“liberdade, igualdade e fraternidade” que essas
pessoas passaram a ser objeto de assistência
(mas ainda não de educação) e entregues aos
cuidados de organizações caritativas e religiosas.
No século XVIII, seguindo as teorias de
Paracelsus, e Cardano, e do educador John Locke concluiu-se que as pessoas com Deficiência Mental podiam ser treinadas ou educadas
e que aprendiam e tinham direito a isso, ainda
segundo Pessoti (1984), em 1800 a Deficiência Mental começou a ser sugerida ao campo
profissional de medicina moral (antecedente
da psiquiatria e da psicologia clínica, acreditando-se que o tratamento adequado era mais
um problema médico do que pedagógico.
Nos séculos XVI, XVII e XVIII, ampliaram-se as concepções a respeito da deficiência em todas as áreas do conhecimento, favorecendo diferentes atitudes frente ao problema,
isto é, da institucionalização ao ensino especial. No século XVIII as pessoas com Deficiência Mental foram classificadas em cretinos,
idiotas ou imbecis, consideradas irreversíveis,
incuráveis e inapeláveis, e tidas como doença
hereditária (PESSOTI, 1984).

No século XIX, Esquinol classificou o
louco como aquele que conserva a perfeição
humana e a pessoa com Deficiência Mental
aquela com uma organização primitiva. A loucura passou a ser entendida como uma doença com perda ou prejuízo da razão, a Deficiência Mental como um estado onde a razão
nunca se manifestou ou manifestará. Nessa
época passou a haver uma atitude de responsabilidade pública frente às necessidades do
deficiente (PESSOTI, 1984).
Conforme o autor (1984), no final do
século XIX e princípio do séc. XX a esterilização foi usada como método para evitar a reprodução desses “seres imperfeitos”. O nazismo
promoveu a aniquilação pura e simples das
pessoas com deficiência, porque não correspondiam à “pureza” da raça ariana. No século XX, a visão de que a deficiência mental era
problema médico se expandiu adotando outros
campos de estudo e pesquisa: o metafísico, o
educacional, o da determinação social e, mais
recentemente, o sócio-construtivista ou sócio-histórico.
Segundo Pessoti (1984) graças a essa
expansão, aos estudos de Seguin e da médica
italiana Maria Montessori, que propôs a educação moral como abordagem da Deficiência
Mental, acreditando tratar-se muito mais de um
problema pedagógico do que médico, o fatalismo passou a ser desconsiderado. Após a
segunda Guerra Mundial os direitos humanos
começaram a ser valorizados; surgiram os conceitos de igualdade de oportunidades, direito à
diferença, de justiça social e de solidariedade,
como bases das novas concepções jurídico-políticas, filosóficas e sociais de organizações
como a ONU - Organização das Nações Unidas, a UNESCO, a OMS - Organização Mundial
de Saúde, a OIT - Organização Internacional do
Trabalho e outras.
As pessoas com deficiência passaram
a ser consideradas como possuidoras dos mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos e,
entre eles, o direito à participação na vida social e à sua consequente integração escolar e
profissional. Com o avanço da ciência bioquímica, genética, clínica médica, obstetrícia, psi20
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cologia do desenvolvimento, puericultura, etc.,
as teorias eugenistas e fatalistas caíram definitivamente por terra, assim como os conceitos de
que o imbecil era um perigo para a sociedade;
o cretino deveria ser internado ou viver em prisão domiciliar; o idiota poderia ser adestrado
para o trabalho foram descobertas possibilidades de prevenção da Deficiência Mental, a
Pedagogia desenvolveu teorias educacionais
para o desenvolvimento da inteligência e técnicas especiais de educação. A assistência social, a terapia ocupacional, a fisioterapia e a
educação física ampliaram a possibilidade de
convivência com as pessoas com DM. Segundo a UNESCO (1977, p. 5-6), pode-se dividir
a história da humanidade em cinco fases, de
acordo com o modo como os deficientes foram
tratados e considerados:
1. Fase filantrópica - em que as pessoas com deficiência são 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” implica a institucionalização da ajuda e da
assistência social;
3. Fase dos direitos fundamentais,
iguais para 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” agrava essas diferenças, agora
é o conceito de “normal” ou de “normalidade”
que passa a ser posto em questão (UNESCO).
Então a sociedade passou a rotular o
que é diferente do padrão estabelecido e esses rótulos não permitem que a pessoa se exprima e mostre suas reais capacidades. Assim,
a ênfase recai sobre a Incapacidade, sobre a
Deficiência e não sobre a Capacidade e a Eficiência da pessoa em questão, como se esta
não tivesse nenhuma, determinando assim, que
se não se enquadra nos padrões “normais” por
alguma razão, não há mais nada a fazer pelo
resto da vida.
Baseados nesses conceitos é que a
postura de manter as pessoas deficientes, principalmente crianças, longe do convívio social
tem se modificado e as escolas têm aceitado
deficientes de todos os tipos entre seus alunos regulares, formando salas heterogêneas,
apostando na ideia de que a partir do conhecimento e da aceitação pode-se mudar o comportamento. Ao perceber que o outro é uma
pessoa como nós, começa-se a identificar os
pontos comuns e não mais a acentuar as diferenças. Podemos, então, identificar o que nos
une e constatar que nossa essência é a mesma: somos seres humanos, cuja diversidade
indica riqueza de situações e possibilidade de
intercâmbio de vivências e de aprendizagem
em que os dois lados só têm a ganhar se conseguirem interagir.
Graças a essa postura de apostar na
potencialidade humana positiva, na inclusão
escolar e social e às leis que direcionam as
empresas a contratar pessoas com deficiência, possibilitando a inclusão profissional, hoje
temos muitas pessoas com deficiência mental
leve que aprenderam uma profissão, trabalham
e se mantém dignamente, servindo de exemplo
para muitos que não possuem nenhuma deficiência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família é composta por um grupo de pessoas, cada qual com sua bagagem de conhecimento de mundo e sua personalidade própria. Com a contribuição de cada uma delas
compõe-se o ambiente familiar, com suas crenças, regras e teorias sobre tudo. Essas teorias
estão embasadas em uma realidade social que é a comunidade em que está inserida, e vai se
ampliando para o seu bairro, sua cidade, seu estado, sua região, seu país, seu continente, seu
planeta.
Os conhecimentos necessários para a sobrevivência da nossa espécie podem ser universais como o proteger-se do frio, do calor, da fome, da sede, mas para se viver em sociedade
é preciso mais e esse mas vai variar conforme o tempo, o espaço e os valores culturais e sociais
de cada povo, dentre esses aprendizados, destacam-se a linguagem e o comportamento. Toda
criança ao entrar na família, por nascimento ou adoção, vai assimilar os conhecimentos necessários para criar suas próprias teorias e conhecimentos sobre como as coisas funcionam à sua
volta, num aprendizado, preparação e treinamento constantes para compreender e adaptar-se
àquele ambiente.
Se para todos nós a família é muito importante porque representa o ambiente inicial do
aprendizado na vida e para a vida, muito mais importante o é para a criança com deficiência
mental, com suas dificuldades maiores de assimilação, compreensão e adaptação, assim, uma
vez mais fica comprovado que o amor e a dedicação dos pais e o engajamento da família pode
mudar a realidade das crianças de hoje, adultos de amanhã, principalmente das deficientes
mentais e que a melhor coisa que a família pode fazer por seus filhos é proporcionar o ambiente
seguro para que ela possa descobrir a si mesma e as outras pessoas no seu mundo
Fica claro que dependendo do grau de esclarecimento e de entrosamento entre os cônjuges, que são a base da família, será mais, ou menos traumática para todos os familiares a
experiência de ter entre eles uma criança deficiente mental; será mais, ou menos rápida a aceitação e a busca de estratégias comportamentais: de cada um, individualmente, em relação aos
outros membros da família e em relação ao fato em si e que a chegada do deficiente mental na
família obriga todos os seus membros a refletir sobre seus conhecimentos, comportamentos e
posturas diante da vida; a colocar à prova sentimentos como solidariedade, amor, compreensão,
egoísmo; a testar sua capacidade psicológica de reestruturação, driblando a ansiedade e a depressão que normalmente o fato acarreta, daí a importância da orientação profissional aos pais
cujos recém nascidos apresentam deficiência: auxiliando para que possam ultrapassar, o mais
rapidamente possível, o choque inicial, ajudando na reestruturação dessas famílias e orientando
na educação dessas crianças.
No momento histórico em que vivemos o objetivo principal da orientação, tanto profissional quanto familiar e escolar ao deficiente mental, é direcionar tanto quanto possível, essas
crianças para a autonomia, em todos os sentidos e o cuidado com o corpo é o primeiro passo. O
estímulo à coordenação motora, o controle das necessidades fisiológicas, a higiene, o vestir-se,
somando-se à comunicação, ao comportamento à mesa, são formas de aprendizado inicial que
as famílias e as escolas especiais são orientadas a ensinar com amor e repetição.
Graças a essa postura de focar a autonomia, muitas pessoas com deficiência mental
mais leve conseguem superar suas limitações, aprender e até se profissionalizar, conseguindo emprego e não dependendo mais de sua família
para sobreviver e a oferta de trabalho para os deficientes em geral tem
aumentado consideravelmente e embora se saiba que os maiores beneficiados até o momento têm sido os deficientes físicos, é crescente
o número de contratações de pessoas com deficiência mental leve.
Apesar da evidência de que essas vagas não são disponibilizadas
por mera responsabilidade civil, mas por força de leis governamentais, mediante punição com multa às empresas que não o fizerem,
não se pode deixar de reconhecer que, considerando os resultados,
representa um grande avanço.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEU
PAPEL NO AMBIENTE ESCOLAR NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

RESUMO: Este artigo tem por premissa fazer uma revisão bibliográfica do tema educação ambiental, procurando entender as contradições que a educação ambiental enquanto teoria traz
para a prática sustentável, e a perpetuação disso no ambiente escolar. Essas dialéticas que o
sistema capitalista de produção carrega e que muitas vezes é pregado até mesmo no ambiente escolar, porque é inevitável que esse discurso esteja presente nos materiais didáticos e na
mídia e que o ambiente escolar desconstrua essa fala. Tendo em vista os conflitos e contradições que o tema suscita, se percebe que apenas um bom embasamento pautado no levantamento de todas as vertentes sobre o assunto, poderá levar a um debate mais esclarecedor e
consciente.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Ambiente Escolar; Distanciamento; Sociedade Contemporânea.
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INTRODUÇÃO

O

debate sobre o meio ambiente sempre permeou a vida humana. Ou seja, essa
discussão é antiga, a sociedade sempre avaliou sua relação com a natureza.
Segundo Carvalho (2003), desde o período pré-socrático havia textos que remetiam a essa discussão.
O que pode ser observado é que pelo modo de vida de cada sociedade ao longo das
décadas, ou seja, do momento histórico-social vivido, a natureza é vista sob um olhar diferente,
a forma como a relação entre homem e natureza era vista mudava de viés.
Analisando a sociedade grega, o que explicava a relação entre homem e meio ambiente
eram os mitos, naquela época o indivíduo tinha receio da fúria dos deuses, porque a própria
natureza era deus. Na Grécia antiga com o surgimento das várias áreas do conhecimento, a
natureza já não era mais assustadora, porque o mito que antes explicava a vida em sociedade
já não tinha assim tanta credibilidade, porque a natureza já não era mais um deus.
A racionalidade passou a ditar o que é certo, e o mito já não respondia mais aos anseios
dos estudiosos. Com o advento da ciência o próprio ser humano se tornou divino, e a distância
entre indivíduo e natureza só foi se tornando maior. O cristianismo foi outro fator que distanciou
a sociedade da crença nos mitos.
Assim como o movimento renascentista apoiado na ideologia antropocentrista, também
corroborou para a relação de vantagem que o indivíduo sente em relação ao natural, pois o homem passa a ser o centro do universo.
O cristianismo assim como o antropocentrismo, levou a sociedade a achar que tudo deveria cumprir aos desígnios do homem, essa lógica de que a natureza passaria a cumprir a função de servi-lo, é difícil de ser destituída do imaginário da humanidade. Porque no cristianismo
é disseminada a ideia de que o ser humano tem domínio sobre todas as coisas, segundo com
o antropocentrismo que coloca o homem como centro do universo.
Essa ideologia pode ser aplicada nas sociedades contemporâneas, que têm como premissa à busca pelo lucro, pois esse objetivo fez com que a natureza continuasse sendo destruída para que a produção de mercadorias continuasse seguindo a contento dos interesses do
mercado.
A teoria do evolucionismo de Darwin chamada de seleção natural, não pode deixar de
ser citada como explicação para a sentimento de superioridade humana. Embasado nesse pensamento o homem sentiu e sente que estaria no topo da cadeia evolutiva por suas aptidões racionais, o que o tornaria mais que apto para viver no planeta, em detrimento de outras espécies.
Os estudos sobre a relação do homem com a natureza sempre existiram, acontece que
atualmente muitos estudiosos compreendem que todos devem ser responsabilizados de alguma
forma, e, portanto, devem ter ações conscientes perante a natureza, já que todos são atingidos
da mesma forma pelos problemas que traz a degradação ambiental.
Apesar do entendimento por parte de muitos membros da sociedade que entendem que
os maiores causadores dos problemas ambientais são os países desenvolvidos, com suas macros empresas, que exploraram até mesmo os cidadãos dos países mais pobres.
Todo esse debate não isenta o fato de que precisamos compreender a dialética que envolve a questão ambiental, pois isso influenciará no desdobramento que as possíveis soluções
para o problema trarão ou não enquanto práticas.

26

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

A SOCIEDADE CAPITALISTA E A
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
Segundo Pott e Estrela (2016), seria
um erro então dizer que as discussões sobre
as questões ambientais não tiveram avanço,
especialmente no século XX com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Basta ver
todo o histórico das reuniões que aconteceram
neste século.

A Conferência de Estocolmo (1972) basicamente trouxe três visões diferentes a respeito dos problemas ambientais, e foi a partir
dela que muitos outros conceitos foram acrescentados a discussão sobre meio ambiente:
uma delas foi o questionamento da estrutura
social, a outra foi a visão do Clube de Roma alarmista e a terceira técnico-administrativa.
A Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (1983) que teve
como relatório final o “Nosso Futuro Comum”
trouxe o conhecido e importante termo - desenvolvimento sustentável, que servirá de base
para boa parte das discussões sobre o meio
ambiente, é um vocabulário que está atrelado
as questões ambientais.

Ainda analisando o trabalho de (POTT;
ESTRELA, 2016) que faz um resumo dos encontros mundiais mais importantes para que
seja possível entender a evolução desse tema,
com reuniões que aconteceram no Brasil e no
mundo. Será feito um breve resumo dessas
reuniões para que se tenha a percepção do
Analisando o cenário brasileiro, em
quanto houve avanço nas discussões ao longo
1934 foi criado o primeiro código florestal, e
do século XX.
nele dizia que 25% dos imóveis deveriam ter
Nas primeiras e segundas guerras sua área original de mata preservada, fato basmundiais, o uso do agrotóxico que tinha uma tante significativo para um país com tantas rifunção de extermínio passou a ser entendido quezas naturais como é o caso do Brasil. Na
como produto para ser usado apenas no cam- Rio 92 o resultado foi, A Declaração do Rio
po agrícola. Nesse mesmo período houve uma sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento com
conscientização do risco que a humanidade 27 princípios, aqui será feito um breve resumo
corre ao ver os recursos necessários a sobre- sobre alguns desses princípios:
vivência da sociedade, em risco de extinção, e
outro ponto positivo foi a inclusão do ser humano como parte dos problemas ambientais ao
pensar que se deve ter um cuidado para com
a saúde e bem estar desses.
O relatório “Limites do crescimento –
Clube de Roma” (1972) foi outra discussão
muito importante referente ao enriquecimento
dos debates sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, apesar de muitas das teorias anos mais tarde serem refutadas, naquele
momento trouxeram considerações relevantes
como: controle do crescimento populacional e
industrial, insuficiência da produção de alimentos e esgotamento dos recursos naturais.

• o ser humano tem direito a uma
vida saudável e produtiva;
• os Estados têm o direito de explorar seus próprios recursos segundo
suas próprias políticas ambientais
desde que não façam mal a jurisdição de outros estados;
• respeito as necessidades ambientais e desenvolvimento das futuras
gerações;
• a pobreza é parte do desenvolvimento ambiental e todos têm a
missão de erradicar a pobreza;
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• os países em desenvolvimento
devem ser vistos de maneira prioritária na implantação de políticas
ambientais;
• as responsabilidades frente as
questões ambientais são vistas de
forma comuns a todos – mas ao
mesmo tempo diferenciadas, pois
o interesse de um país rico não é o
mesmo de um país pobre;
• implantação de uma política de
desenvolvimento sustentável juntamente com uma política demográfica apropriada;
• promover o intercâmbio tecnológico e científico;
• as informações perante as questões ambientais devem ser amplamente divulgadas pelos estados
para que todos tenham acesso à
informação;
• promover leis eficazes sobre o
meio ambiente;
• promover um sistema econômico
internacional frente as problemáticas ambientais;
• ter uma legislação ambiental que
ampare quem sofra com qualquer
dano ambiental;
• os Estados devem avaliar os riscos
ambientais;
• os Estados devem comunicar o
vizinho de fronteira sobre o risco iminente de alguma atividade
ambiental que possa estar sendo
desenvolvida e traga perigo transfronteiriço;

• a participação das mulheres é
importante no debate do meio
ambiente;
• assim como não deve ser considerado o valor e criatividade dos
jovens no enriquecimento das
questões ambientais;
• os indígenas têm um papel relevante na manutenção do desenvolvimento sustentável;
• o meio ambiente e recursos naturais do povo que sofrem opressões
devem ser garantidos;
• a guerra é inimiga do desenvolvimento sustentável (DECLARAÇÃO
AMBIENTAL DE DESENVOLVIMENTO).
Na Rio 92 também foi criada a Agenda
21, que a maior parte dos países usam para
fazer manejo ambiental, ainda falando de Brasil em 1997 a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada de Rio + 5 , foi implantado o chamado
Protocolo de Kyoto, documento que define metas para a diminuição da emissão de gases
poluentes.
Observa-se que as reuniões para discussão das questões do meio ambiente cada
vez mais vai adquirindo um cunho social, as
problemáticas ambientais são maiores do que
o esgotamento dos ‘recursos naturais’, mas
trata também dos malefícios que a sociedade
sofre com o modo de produção que o planeta
utiliza após a Revolução Industrial.
Com base nas discussões é perceptível que o crescimento econômico simbolizado
pelo desenvolvimento industrial se dá na contramão dos interesses ambientais, ou seja, nas
discussões socioambientais ainda há muito o
que ser debatido, devido a essas contradições
que envolvem o debate ambiental (SANTAN
PÉRICO; REBELATTO, 2011).
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Segundo Bonfim e Dias (2011, p. 2),
a educação ambiental no Brasil é calcada em
duas visões diferentes, a educação ambiental
tradicional e a emancipatória ou emancipadora.
A tradicional não faria uma verdadeira reflexão
crítica sobre o papel exercido pela educação
ambiental na vida em sociedade, ela reproduziria valores de interesse do sistema dominante,
que no caso é o sistema capitalista de produção.
Já a educação ambiental emancipatória coloca justamente o capitalismo como
responsável pelos problemas ambientais que
o planeta vive, e coloca os indivíduos menos
abastados como um dos explorados dentro do
sistema capitalista de produção. Como reiteram Kern e Morin (2003, p. 79), “o mito do
desenvolvimento determinou a crença de que
era preciso sacrificar tudo por ele”. E esse pensamento de que a natureza estaria para servir
aos interesses do desenvolvimento é um dos
verdadeiros causadores dos problemas ambientais contemporâneos, visto que a natureza
não é algo inesgotável e não está só a serviço
da sociedade:

parte de um ciclo natural de decomposição. A
percepção humana era extremamente desenvolvida, pois era essencial à sua sobrevivência, como na procura por alimentos e na sua
proteção de animais e intempéries (KRÜGER,
2001).
Ao contrário do que acontece na sociedade atual, em que a destruição dos ecossistemas em nome da produção em larga escala
para atender ao elevado padrão de consumo,
mostra que se as indústrias produzem uma
quantidade acelerada em nome do lucro, então como é possível pensar na preservação da
natureza?

É perceptível como o interesse do desenvolvimento e a preservação da natureza
andam em dissonância, e que é preciso encontrar um equilíbrio para juntá-los em nome
da harmonia ambiental. Não há como fugir da
realidade de que a preservação da natureza e
do desenvolvimento econômico é algo inerente ao debate porque a sociedade é de consumo. E se essas duas buscas não entrarem em
consonância de alguma forma, só aumentará
a miséria. Então o diálogo crítico que permita
Esta Educação ambiental tradicional, o equilíbrio entre esses dois interesses é algo
não pode e/ou não quer perceber as redes de que tem que ser galgado sempre.
poder que estruturam as relações de dominação presentes na sociedade atual, tanto entre
Mas como superar a dicotomia entre
pessoas (relações de gênero, de minorias étni- desenvolvimento econômico e natureza, se
cas e culturais), entre classes sociais, quanto os autores do discurso ambiental inicialmente
na relação norte-sul entre nações, assim como e até hoje é a burguesia. Como transpor uma
também entre relações de dominação que se preocupação que só está interessada nos inconstruíram historicamente entre sociedade e teresses da sociedade e do seu desenvolvinatureza. São nessas relações de poder e do- mento, como pensar em todo o ecossistema?
minação que podemos encontrar um dos pila- (CARVALHO; KERSTING; ROSA; FRUET; BARres da crise ambiental dos dias de hoje (GUI- CELLOS, 2015).
MARÃES, 2007 p.35).
O modo de produção capitalista que se
E mais, citando Krüger:
dá por meio das máquinas para que se proNo início dos tempos, quando os re- duza em grande quantidade, traz ainda como
cursos naturais eram extraídos da natureza, o adendo formas de energia poluentes, onde a
homem o fazia de forma parcimoniosa, apenas natureza torna-se exclusivamente matéria-prio necessário, sem desperdícios e os resíduos ma ou recurso como queira chamar, ou seja,
eram degradados e absorvidos por ela sem cumpre desígnios de apenas servir aos interescomprometer o meio ambiente, constituindo ses humanos. Essa lógica de funcionamento
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da produção capitalista, divide o mundo em
explorados e exploradores, os exploradores
seriam os países desenvolvidos, que exploram
a matéria-prima nos países explorados (subdesenvolvidos) que tem a função de fornecer recursos (HERCULANO, 2006, p. 12).
Conforme diz Ab’Sáber (2007), os países desenvolvidos atualmente querem ditar formas de desenvolvimento sustentável para os
países em desenvolvimento, e isso não deixa
de ser uma problemática. O sistema colônia-metrópole ainda estaria presente no Brasil e
nos países pobres, os países desenvolvidos
continuam ditando regras de preservação que
não lhes diz respeito – até porque eles continuam sendo os grandes predadores.
Ab’Sáber (2007) alerta que a busca de
um modo mais sustentável de produção, deve
ser pensado e executado de acordo com a necessidade de preservação que o país precisa,
e não com as necessidades de preservação
que os países desenvolvidos gostariam que
fosse, até porque os interesses deles continuam sendo o de exploração.
A biodiversidade de cada país é particular a ele e depende de aspectos como: hidrografia, climatologia e geomorfologia, que é
chamado por Aziz Ab’Sáber de mosaicos, pois
uma paisagem de determinada região pode até
ser parecida com outra, mas traz particularidades que só serão encontradas naquele lugar
específico. Em meios as contradições do discurso ambientalista, com a responsabilização
de todos nas ações que pretendem melhorar a
relação entre homem e natureza, surge a preocupação com as próximas gerações, já que a
sociedade há décadas e décadas vêm esgotando os ‘recursos naturais’ sem se preocupar
com as gerações vindouras, que seria a busca
pelo desenvolvimento sustentável (RONCONI;
POFFO, p. 3).

Depois de representantes de vários países se reunirem e chegarem a um consenso,
surgiu o termo educação ambiental que carrega com ele as contradições e complexidades
que essa temática traz.
A Educação Ambiental tornou-se lei em
27 de Abril de 1999, pela Lei N° 9.795 – Lei
da Educação Ambiental, onde em seu Art. 2°
afirma que: “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades
do processo educativo, em caráter formal e
não-formal” (MEDEIROS; RIBEIRO; FERREIRA,
2011).
Então a escola tem a função de tentar
fazer a mediação desse conhecimento, procurando transpor o conhecimento científico carregado de toda a complexidade já citada, para
algo que traga toda a dialética que esse debate
levanta, mas que ao mesmo tempo tenha uma
linguagem simples e proponha também ações
que de fato sejam funcionais (CARDOSO; TOSCANO, 2011, p. 2).
A mídia nem sempre consegue expor
todas as vozes que estão por trás do discurso verde, mas é algo que deve ser levantado
com um trabalho que se preocupe em trazer um debate crítico. Trazer estudos sobre a
questão ambiental mundial é importante, mas
é crucial perceber que o Brasil é um país com
uma biodiversidade tão grande que valorizar as
peculiaridades de nosso território e o que os
pesquisadores brasileiros apresentam sobre o
tema deve ser valorizado. Até porque desde a
Conferência de Estocolmo, o Brasil tem trazido
discussões enriquecedoras sobre o assunto.
É importante ressaltar que a Conferência de Estocolmo (1972), realizada na Suécia
reuniu um grande número de representantes
de vários países para tratar das questões ambientais, foi nesse encontro que procurou-se
buscar um equilíbrio entre economia e o uso
dos ‘recursos naturais’, já que sem essa harmonia não seria possível colocar em prática
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ações reais que melhorassem a relação do também que ela é uma vitrine, que revela pahomem com a natureza (GURSKI; GONZAGA; drões de beleza e outros valores que por ser
OLIVEIRA, 2012, p. 67).
mostrado com tanto ‘glamour’ tende a ser seguido (FILHO, 2005, p. 1).
Além disso, também foi o pontapé inicial para o que posteriormente seria entendido
O entendimento do termo desenvolvipor desenvolvimento sustentável, base para o mento sustentável é de grande significância,
entendimento das questões ambientais hoje. para uma efetiva prática em educação ambienO debate da Conferência de Estocolmo trou- tal, e portanto também é assunto de suma imxe para a conversa as degradações trazidas portância dentro do ambiente escolar, pois é ali
pela revolução industrial, com o modelo de pro- que estão mentes jovens que pelo menos em
dução massiva, e que considerava a natureza tese estão sendo formadas para tentar mudar
como fornecedora de matéria-prima de manei- a realidade ambiental negativa que o mundo
ra inesgotável para o uso humano (GURSKI; vive hoje. Até mesmo na esfera escolar, é diGONZAGA; OLIVEIRA, 2012, p. 67).
fícil colocar em prática a educação ambiental,
podemos citar as toneladas de papel que são
E o Brasil trouxe essa contribuição logo impressas diariamente, e essa realidade de
que essas temáticas foram discutidas no en- desperdício está dentro do ambiente escolar,
contro, ou seja, não foi tardio nas reflexões que ainda que esse embate vá entrar na questão
precisavam ser feitas. Sendo que o Brasil foi o da precariedade dos recursos que a escola
primeiro país da américa latina a adotar uma lei oferece a comunidade escolar.
específica para a educação ambiental, e esse
aspecto também deve ser reconhecido, pois
Observa-se que a questionamento está
se esse assunto é relevante em nível mundial, até no entrave da prática docente, tão sério
podendo ser afirmado que numa região como e contraditório é o discurso ambiental. Como
o território brasileiro, onde as singularidades e transformar a educação ambiental com seu
interesses que ele desperta devido a sua rique- preceito de desenvolvimento sustentável em
za natural é de maior importância (MEDEIROS; prática social? Se o ambiente escolar também
RIBEIRO; FERREIRA, 2011).
faz parte dos danos causados ao meio ambiente. Como pôde ser analisado, tem vários
Segundo Bastos, Silva, Ferreira (2017, pilares que podem ser o pontapé inicial para o
p .256), por isso mesmo a educação ambiental desenvolvimento de um trabalho de conscientinão é uma simples matéria a ser trabalhada no zação sobre a questão ambiental, a produção
currículo, ela deve ser desenvolvida por meio de lixo é um dos grandes problemas que o
de projetos que priorizem seu aspecto inter- meio ambiente sofre como foi citado. A proposdisciplinares, e seu caráter holístico, buscando ta dos 3 Rs vem de encontro a tentar executar
‘desalienar’ a população dos discursos prolife- um impacto menor com relação a produção de
rados pela mídia, que muitas vezes pode ser lixo no planeta (BLAUTH, 2002).
enganoso.
Os 3 Rs significam, reduzir, reutilizar e
Pois não há dúvida que a publicidade, reciclar e não é possível discutir essa forma de
praticada por meio das diferentes mídias tem vida sustentável sem voltar a discussão sobre
função ativa na formação identitária e, portanto, consumismo. Fazer os jovens entenderem que
no modo de viver das pessoas, principalmente o consumismo não o faz importante de fato!
dos jovens que estão justamente no proces- Será que é possível convencer o jovem de que
so de identificação com aquilo que mais lhe adquirir mercadorias não o faz um ser humano
agrada.A propaganda de forma geral transmite menos interessante.
informações mostrando que o consumismo é
algo que denota felicidade, e não é segredo
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Na visão de Hall 2006, o ato de comprar está vinculado a uma boa qualidade de
vida e até mesmo de saúde – símbolo da felicidade humana? Sendo que na verdade o consumismo pode se tornar uma doença, pois a
compra exagerada de itens supérfluos é algo
que prejudica o indivíduo e o meio ambiente.

Que seria a produção de produtos com
tempo de validade encurtado para que o indivíduo volte as lojas e compre outra mercadoria
para substituir aquela, em menor tempo do que
as pessoas levavam a alguns anos para trocar
o mesmo produto. E na verdade a sociedade
sequer para de pensar nessa lógica e nos desdobramentos que ela causa ao indivíduo e à
Outro questionamento que paira so- natureza.
bre o porquê se consome em excesso, além
claro, do desejo de felicidade que envolve o
O que se observa é que o desenvolviato de comprar? Muitos estudiosos entendem mento humano é parte da educação ambiental,
que a sociedade hoje compra sem saber todos na dimensão do economia o crescimento não
os processos pelos quais uma mercadoria é está desvinculado do cuidado com o meio amproduzida, isso nos distancia dos danos que biente, e na dimensão holística deve-se buscar
aquele produto possa ter causado e venha a uma vida baseada em princípios éticos, são
causar no meio ambiente, processo que é en- ideais que dentro de um estudo em educação
tendido por alienação. De acordo com Silva; ambiental não deve ser esquecido.Esse embaMello; Gomes; Souza; Almeida, 2012 “[...] Da te pede muito estudo sobre o assunto é um
mesma forma o indivíduo não só não tem o processo de mediação que leve a troca entre
senso para o que é belo, como também para o todos da comunidade escolar, sempre tendo a
que é verdadeiro o que é certo, o que o torna consciência da complexidade do assunto. Só
um ser alienado.”
dessa forma será possível praticar a educação
ambiental em qualquer âmbito da sociedade.
Com o advento do capitalismo – que
visa apenas o lucro - somado ao período de
globalização e a ajuda dos meios de comunicação fez desse estilo de vida algo ‘glamourizado’. E não bastasse a própria necessidade
de ser humano de consumo incentivado pela
mídia. Ainda a estudos que falam sobre a obsolescência planejada.
Segundo Packard (1965), as indústrias
produzem mercadorias sempre procurando novas roupagens para que o consumidor tenha a
necessidade de comprar algo novo, seja roupa, carro, acessório, entre outros, já que a mercadoria já obtida se torna obsoleta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa meta não será alcançada, se não for salientada a importância da reflexão, que só
pode ser atingida de maneira positiva se tiver um processo participativo que não seja apenas
informativo, seja no ambiente acadêmico ou dentro da sala de aula no ensino regular, não devemos ser apenas reprodutores das informações que estão nos livros didáticos, apostilas, entre
outros.
Mas deve ser cuidado para que haja responsabilidade de criar a dialética na discussão
sobre o assunto, para que debates equivocados não sejam reproduzidos pela sociedade de
forma geral. E assim tentar materializar formas de intervenções que possam amenizar os danos
causados ao meio ambiente de forma realmente inteligente, sem pensamentos utópicos, e que
questione a falácia de discursos que não passem de meras teorias e que levem em conta que
vivemos num sistema econômico bastante exploratório em relação ao meio ambiente.
O rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana, são bons exemplos atuais de
que a degradação ambiental é o cerne do trabalho das empresas capitalistas, porque além da
grande destruição ambiental, foram observados com grande espanto as perdas de vida humana
com os impactos da mineração, como indígenas, ribeirinhos, pescadores, entre outros, mostrando que o ser humano também é vítima da exploração sem limites da sociedade na natureza.
Pode ser levantada a velha questão dos países fornecedores de matéria-prima (subdesenvolvidos) e dos exploradores (desenvolvidos), que tem sua matéria-prima explorada a preço
baixo e que posteriormente essas mesmas mercadorias voltam ao Brasil com valor agregado,
ou seja, valor altíssimo, gerando riquezas cada vez maiores para os países desenvolvidos, e
prejuízos a natureza e vida humana nos países mais pobres. Lógica do sistema capitalista de
produção.
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O RACISMO NO BRASIL

RESUMO: Pensar, refletir e escrever sobre o racismo no Brasil é doloroso e se faz necessário
um resgate de nossas origens enquanto ser humano, enquanto nação, enquanto cultura. O
racismo no Brasil está latente e continua mesmo que de forma silenciosa em nossas práticas
nas relações que estabelecemos em nosso cotidiano. O presente artigo é uma pesquisa de
cunho bibliográfico em que recorremos a autores que se debruçaram sobre a temática proposta e nos ajudam no referencial teórico para que nosso objetivo seja alcançado. Buscando
compreender os fenômenos que estão no processo do racismo no Brasil. O artigo está estruturado em três capítulos em que partimos de uma indagação: o Brasil é um país racista?
Depois abordarmos uma reflexão sobreo o racismo estrutura e como ele se apresenta na vida
de homens e mulheres negros em nossa sociedade e por fim, refletimos sobre o como se dá
o empoderamento por meio da cidadania na vida de homens e mulheres negros que foram
por mais de trezentos anos impossibilitados de ser pessoa, se ser “ser”. É triste perceber que
o racismo no Brasil foi justificado pela ciência como forma de manutenção das desigualdades
sociais e que ainda se faz presente em nossa atualidade e que precisam ser desconstruídas
para que negros e negras possam se libertar dos grilhões que os oprimiam e que insistem em
continuar, libertar é preciso, ousar é necessário e requer novas práticas de ver e estar para
além da senzala e das mazelas da opressão.
Palavras-chave: Preconceito; Racismo; Desigualdades Sociais; Brasil.
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INTRODUÇÃO

O

racismo no Brasil acontece de forma silenciosa, a igualdade racial ainda tem um
longo caminho a percorrer para chegar de fato a uma sociedade equânime, ou
seja, onde todos tenham vez e voz por ser e não por ter e que a cor da pele, o
tipo de cabelo não seja motivo de dor, de discriminação, de invisibilidade.
O racismo é um problema que precisa ser enfrentado por todos os brasileiros independentemente da cor, da origem, da raça. A história do Brasil não deixa dúvidas que nosso país é
negro em sua grande maioria, isso quer dizer que temos uma matriz africana em nossa formação
cultural e em nossa própria identidade.
Não somos iguais, somos diferentes e aí está a riqueza de sermos humanos. Somos
diferentes e há uma necessidade de se respeitar a diversidade e o fato de sermos singulares,
únicos, irrepetíveis.
Urge a população negra gostar de sua história, tomar posse de sua história, quando isso
acontece, há um fortalecimento nessa resistência por séculos de dominação que desafia aos
oprimidos a gostarem de sua luta, de sua história e de sua libertação e para isso é preciso a
concretude e a quebra dos grilhões de opressão.
O racismo está na estrutura da nossa sociedade, está embrenhado, impregnado e é
um elemento estruturante de nossas ações e relações, existe um número altíssimo de homens
e mulheres negros que são exterminados pelo fato de serem negros, pobres e de serem membros de Comunidades que exigem seu lugar numa sociedade que não pode mais ignorá-los e
criminalizá-los.
As Políticas Públicas são imprescindíveis para que se extingam visões de que o negro e
a negra são suspeitos pela sua cor e são vistos como violento, ou seja, se torna o alvo do racismo, do preconceito da polícia e de uma sociedade que insiste em não o considerar.
Urge a discussão sobre o Racismo no Brasil para que homens e mulheres possam ter
oportunidades e extinguir a culpabilidade de um povo que mais contribui do que impede as coisas de acontecer da forma que acontecem com liberdade plena.

37

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

O BRASIL É RACISTA?
A Lei Afonso Arinos Nº 1.390/1951
é uma tentativa no contexto da ascensão de
Getúlio Vargas de estabelecer multas pelo racismo, tornando contravenção o racismo. Ao
longo das quatro décadas seguintes do Brasil
varonil e racista houveram nove casos na justiça de racismo no Brasil (de acordo com a fonte
de Marco Antonio Zito Alvarenga, da Comissão
do Negro e de Assuntos Antidiscriminatórios
da OAB/SP).

Ramos (2017), tenta refletir o que significa ser um caso excepcional pelo fato de ter
nascido em uma ilha próximo a Salvador em
que havia quatro casas em energia elétrica é,
hoje, um bem sucedido ator e como sua esposa, Thais Araújo. No entanto, é preciso ler a
obra de Lázaro Ramos em a ótica da meritocracia, ou seja, quem quer consegue. O texto
da obra está muito bem escrito e vale a pena a
sua leitura até para mostrar que mesmo com a
discriminação e o racismo é possível ser “ser”.

Fanon (2008), em sua obra Pele negra
A Constituição Federal (1988), estabe- máscaras brancas ressalta que:
lece como crime inafiançável e imprescritível,
[...] há uma zona de não ser, uma reessa afirmação se torna a maior do mundo
atualmente para o racismo pressupõe o fato gião extraordinariamente estéril e árida, uma
de que estamos e vivemos em um país extre- rampa essencialmente despojada, onde um
mamente racista. Logo a pena inafiançável e autêntico ressurgimento pode acontecer. A
imprescritível que está previsto nos artigos 4º e maioria dos negros não desfruta do benefício
5º da Constituição Federal que o crime precisa de realizar esta descida aos verdadeiros Inferser por racismo, no entanto, a maioria dos ad- nos (FANON, 2008, p. 26).
vogados conseguem desqualificar e transforO Brasil continua sendo um país extremar o racismo para injúria racial.
mamente racista e a questão que se coloca é:
A Jornalista “Maju”, sofreu ataques pe- seria possível inverter a ordem estabelecida? A
las Redes Sociais pela sua cor, assim como a cor da pele nem sempre significa que a pessoa
atriz Thais Araújo se constituem em negras de ser já serviçal. Existe no Brasil uma vasta parsucesso, negras talentosas, ocupando espa- cela da sociedade que já nasceu condenada
ço nobre, estamos lidando com pessoas que sem ter noção disso, mas que aos poucos isso
não estão mais aceitando o gueto, ou seja, é vai se estranhando na personalidade indelével
possível viver num mundo em que a pluralida- do ser humano. Há uma pequena parcela que
de cultural, racial, étnica e social respeite as já nasceu salva por ser branca, de origem itaações afirmativas, de gênero, família, empode- liana, alemã, branca.
ramento, afetividade sem discriminação, e seO ser humano não nasce racista. Negregação ou radicalismos, portanto, é possível
vivem nesse mundo mesmo que esteja cheio nhuma nasce com identidade étnica, ou seja,
nenhuma criança nasce com preconceito é
de preconceitos (RAMOS, 2017):
necessário ensinar alguém a ser preconceituFazer um livro sobre o ponto de vista oso. É preciso trabalhar na desconstrução do
de uma exceção não ajuda em nada a questão preconceito e do racista. É um aprendizado e
da exclusão dos negros no Brasil. Meu Deus, isso se dá por meio da educação como uma
como fazer um relato quase autobiográfico aposta, ou seja, na educação tranquilo, clara e
sem tornar o texto uma apologia a mim mesmo científica, uma vez que ser racista não apenas
e meus pares um pouco mais bem sucedidos um crime e uma ofensa ética, mas um sinal
claro de limitação intelectual.
(RAMOS, 2017, p.11).
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Segundo Francis Bacon, “conhecimento é poder”. O conhecimento dirige o mundo
sempre. Bacon (1999), em sua obra “Novum
Organum ou Verdadeiras Indicações acerca da
Interpretação da Natureza”, se torna fundamental para nós, o que se sabe se torna um empoderamento da existência humana.
Excluir pode se tornar uma estratégia
de controle, porque o conhecimento é poder.
O ser humano só leva uma coisa na sua bagagem – o conhecimento. Educação é poder,
educação liberta, transforma, tudo o que o ser
humano sabe se torna habilidade que terá para
o seu existir.
Portanto, é possível desconstruir o preconceito e o racismo que estão arraigados em
nossas relações que estabelecemos e ao superar tais ações é possível para perceber as
mazelas que ainda nos encontramos e que
precisam ser superadas almejando a igualdade política e formal entre todos os brasileiros.
Freyre (1998), afirma que, as teorias
raciais europeias para atualizar e naturalizar
por meio da ciência, as desigualdades sociais
e raciais brasileiras no final do século XIX.
Schwarcz (1993), afirma que a “democracia
racial” é um rótulo político dado às ideias de
Gilberto Freyre buscando o precário equilíbrio
político entre desigualdade social, autoritarismo político e liberdade formal.
O ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, defendeu em sua tese de doutorado,
publicada em 1962, que o preconceito racial
existe desde o período escravista.
O preconceito de “raça” ou de “cor”
era um componente organizatório da sociedade de castas. Nela, porém, a representação
do negro como socialmente inferior correspondia tanto a uma situação de fato, como aos
valores dominantes na sociedade. [...] era um
componente essencial e “natural” do sistema
de castas. [...] Apenas lateralmente, apesar da
enorme importância desse processo, a função
reguladora do preconceito agia no disciplina-

mento das expectativas e possibilidades de
ascensão social: no caso dos mulatos claros
livres. Com a desagregação da ordem servil,
que naturalmente antecedeu, como processo,
à abolição, foi-se constituindo, pouco a pouco,
o “problema negro”, e com ele intensificando-se o preconceito com novo conteúdo. Nesse
processo o “preconceito de cor ou de raça”
transparece nitidamente na qualidade de representação social que toma arbitrariamente a cor
ou outros atributos raciais distinguíveis, reais
ou imaginários, como fonte para a seleção de
qualidades estereotipados (CARDOSO, 1962,
p. 281).
Existe de fato um problema desde muito tempo que está para ser resolvido e que permeia nossas relações que o racismo no Brasil
seja ele velado ou desvelado e que carece de
consciência na sua utilização.
Banton & Miles (1994), afirmam que:
Até o final dos anos 1960, a maioria
dos dicionários e livros escolares definiam [o
racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, ou conjunto de crenças. O núcleo dessa
doutrina era de que a raça determinava a cultura, e daí derivam as crenças na superioridade racial. Nos anos 1970, a palavra foi usada
em sentido ampliado para incorporar práticas
e atitudes, assim como crenças; nesse sentido,
racismo [passa a] denotar todo o complexo de
fatores que produzem discriminação racial e,
algumas vezes, frouxamente, designa também
aqueles [fatores] que produzem desvantagens
raciais (BANTON & MILES, 1994, p. 276).
Desvantagens sociais, desigualdades
sociais com um forte racismo é o que se vê,
no entanto, uma das formas mais eficazes de
superar o racismo arraigado em nossa história
é a educação para transformação do ser humano que poderá viver de forma que a cor dos
olhos e a cor da pele seja mais importante que
o racismo que fere, excluí, mata tanto fisicamente como psicologicamente, ou ainda, deixa
muitos seres humanos invisíveis para o sistema
que os descarta:
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(a) discriminação e preconceito raciais
não são mantidos intactos após a abolição
mas, pelo contrário, adquirem novos significados e funções dentro das novas estruturas
e (b) as práticas racistas do grupo dominante branco que perpetuam a subordinação dos
negros não são meros arcaísmos do passado,
mas estão funcionalmente relacionadas aos
benefícios materiais e simbólicos que o grupo
branco obtém da desqualificação competitiva
dos não brancos (HASENBALG, 1979, p. 85).
Segundo Damatta (1990), o Brasil não
é uma sociedade que prima pela igualdade social, pois convive com hierarquias sociais e privilégios e isso conduz a uma falsa consciência
ou falsa ilusão de que o “mito da democracia
racial” está representado pelas elites e pelo
Estado que perpetua as desigualdades raciais
que acontecem no Brasil aprofundando a dominação e opressão sociais.

RACISMO ESTRUTURAL
Quando se pensa em Racismo Estrutural independente dos seres humanos aceitarem
ou não ele faz parte do cotidiano existencial das
pessoas e constitui as relações no seu padrão de
normalidade.
Segundo Lardot & Laval (2009), afirmam
que, o Neoliberalismo é uma forma de racionalidade, poderia se acrescentar no seu pensamento
que o racismo é uma forma de racionalidade, ou
seja, é uma forma de normalização, de compreensão das relações, constitui as ações conscientes,
mas também aquela porção que chamamos de
inconsciente.

O apego ao passado escravagista leva a
supremacia branca não faz com os que negros
sejam incluídos e aí o racismo se reproduz na medida em que estrutura as relações sociais, há que
se desconstruir a inferiorização dos negros e a desigualdade social que a supremacia branca criou.
Ramos (2017), afirma que, o racismo está presente e muitas vezes é mais fácil considerá-lo brando:
[...] que existiam questões que não precisavam ser ditas, tinham de ser pensadas. Nestas
discussões e negociações, de vez em quando a
preguiça impera. É mais fácil escolher um argumento – como defender que no Brasil o racismo
é mais brando – e insistir nele, dizendo que tudo
é mimi ou mania de perseguição. Sem assumir
a complexidade, nada muda de lugar (RAMOS,
2017, p .58).
Twine (1997), afirma que, o mito da democracia racial é fortemente difundido argumentado
que as políticas de combate ao racismo são desnecessárias seguida da falsa ilusão de que todas
as pessoas têm as mesmas oportunidades.
O fato de parte expressiva da sociedade
considerar ofensas raciais como ‘piadas’, como
parte de um suposto espírito irreverente que grassa na cultura popular em virtude da democracia
racial, é o tipo de argumento necessário para que
o judiciário e o sistema de justiça em geral resiste
em reconhecer casos de racismo, e que se considerem racionalmente neutros (ALMEIDA, 2018,
p. 59).

No Brasil, por exemplo, as pessoas reclamam da carga tributária brasileira, essa é uma reclamação que vem normalmente do empresariado
brasileiro e aí, já aparece uma contradição, porque
os grandes empresários são aqueles que menos
pagam tributos, no entanto, são os que mais reclamos e os que menos dependem dos serviços
O racismo como modo de estrutura pode públicos pagos por meio da tributação.
ser exemplificado no o funcionamento normal da
Estudos recentes demonstram que o gruvida cotidiana dos seres humanos. Quando nos
po
social
mais afetado pela carga tributária no
referimos ao racismo estrutural estamos falando
basicamente de três dimensões do racismo enten- Brasil são as mulheres negras, ou seja, o sistema
dido nessa perspectiva que não é patológico ou tributário reproduz as desigualdades que colocam
da forma como entendemos patologia, estamos a mulher negra no final, na base da pirâmide sonos referindo a economia, política e de subjetivi- cial, isso devido ao fato das mulheres negras sedade, essas três dimensões constituem o que se rem aquelas que recebem os menores salários.
chama de estrutural.
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O ganhar pouco cria privações que vão
gerando tensões familiares, tensões sociais que
tornam as pessoas a serem vítimas de algum tipo
de violência e aí se estabelece uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, a
constituição do sistema tributário.

Me parece que um dos caminhos viáveis está na Educação Universal baseada nos
Direitos Humanos que proporcionará outras
formas de olhar para criação de novo seres
humanos com novas mentalidades e novas
possibilidades de empoderamento, vendo o
ser humano como sujeito dotado de potencialiO poder e a dominação da elite dominan- dades múltiplas.
te se moldam às nova necessidades do mercado
destinando aos negros os piores lugares, para isso
Atuar no processo educacional propor“racismo e sexismo colocam as pessoas em seu ciona mudanças visíveis no tratamento dos sedevido lugar, ou seja, nos setores menos privilegia- res humanos que precisam serem educados
dos e mais precarizados da economia” (ALMEIDA, nos direitos humanos para vivenciar sua cida2018, p. 160).
dania de maneira que a equidade seja uma
constante na vida das pessoas com quem nos
Para Lardot & Laval (2016), afirmam que, relacionamos e estabelecemos contatos rotia grande inovação da tecnologia neoliberal está neiros.
no fato de vincular diretamente a maneira como
o ser humano ‘é governado” à maneira como ele
O ser humano sofre uma dupla prespróprio ‘se governa. Ao explorar as raízes e rami- são por ser negro e por sofrer o racismo em
ficações do pensamento neoliberal ao longo do sua pele nas relações que vivencia. O emposéculo XX, os autores esmiúçam de forma clara e deramento visa proporcionar que as pessoas
precisa as implicações desse novo paradigma em vivam sua existência de forma empoderada,
que a economia se torna uma disciplina pessoal. ou seja, sem a vulnerabilidade social que são
vítimas: jovens negros são mortos, estão nas
É preciso ter claro que os direitos até en- prisões como maior população, estão fora das
tão ligados à cidadania e historicamente estabele- escolas e das universidades, as mulheres são
cidos como consequência lógica da democracia violentadas, estupradas, espancadas, desrespolítica, como a proteção social, a igualdade de peitadas e, ambos homens e mulheres negras
tratamento e a universidade, são questionados são violentadas em sua dignidade humana
pela concepção consumista do serviço público de mais profunda:
um ‘sujeito ao qual a sociedade não deve nada.
Qualquer informação sobre as mulheres
é
necessariamente
informação sobre os
EMPODERAMENTO POR MEIO DA
homens, que um implica o estudo do outro.
CIDADANIA
Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo
das mulheres faz parte do mundo dos homens,
O Brasil é um país machista? Racista é. que ele é criado nesse e por esse mundo masA intolerância precisa ser vencida, assim como o culino. Esse uso rejeita a validade interpretativa
racismo e é urgente a criação de condições para da ideia de esferas separadas e sustenta que
que o empoderamento de homens e mulheres estudar as mulheres de maneira isolada perpeaconteçam de forma que isso perpassa pela vi- tua o mito de que uma esfera, a experiência de
vência da cidadania.
um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com
O machismo é um problema estrutural e o outro sexo (SCOTT, 1995, p. 22).
os seres humanos crescem em uma sociedade
que vai perpetuando esses tipos de valores em
As políticas públicas precisam levar em
uma cultura machista que não vê o outro(a) com consideração que o racismo existe e que deios mesmos valores que precisam ser transforma- xa os seres humanos mais vulneráveis e isso
dos via educação que é um processo que acon- requer uma atenção direcionada, um olhar difetece a longo prazo na vida das pessoas que pre- renciado e que se tenha uma política mais focacisam desnaturalizar certos comportamentos que da nessa parcela da população que necessita
não ajudam e não possibilitam a vivência da cida- mais desse atendimento para que o empoderadania de homens e mulheres que se encontram mento venha acontecer de forma que possam
impossibilitados de ser em uma sociedade cada viver sua cidadania com seus direitos garantimais machista, individualista.
dos e assegurados por Lei.
41

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

No entanto, é preciso ter claro que a Lei
não muda a cultura é necessário a criação de
uma consciência da cidadania com os direitos
plenos garantidos para além da Lei, ou seja,
para que de fato na prática concreta da vida das
pessoas esses direitos possam ter não só a sua
validação como a sua concretude no chão da
história transformando a forma como não só a
cultura foi sendo construída, mas a própria cidadania foi sendo vista ao longo da história.

O empoderamento:
[...] é um poder que afirma, reconhece e valoriza as mulheres; a precondição para
obter a igualdade entre homens e mulheres;
representa um desafio às relações patriarcais,
em especial dentro da família, ao poder dominante do homem e a manutenção dos seus privilégios de gênero (LISBOA, 2008, p. 2).
É imprescindível que haja políticas afirmativas e nesse aspecto houve um avanço significativo nos governos do Partido dos Trabalhadores com a inserção de muitos alunos negros
nas Faculdades e Universidades do nosso país
e, tudo isso porque houve a preocupação de
se ter políticas para essa população.

Educar é preciso, mas para que isso
aconteça são necessários os instrumentos e recursos necessários para que o processo abarque a complexidade do problema que envolve
o racismo em nosso país e o empoderamento
que as pessoas que são vítimas desse tipo de
preconceito, de discriminação possam apodeÉ necessário garantir, assegurar polítirar-se de sua cidadania para uma vivência de cas públicas inclusivas para que se possa gasua cidadania a partir das escolhas que faz.
rantir as mesmas oportunidades para brancos
e negros em um país escravocrata em que a
A maioria da população brasileira tem equidade seja uma constante na vivência da
rosto negro e, no entanto, não é representada cidadania plena, só que essas mudanças são
na política, quando tem quadros são poucos ou concretizadas a longo prazo.
os que se destacam, isso é em tudo, na Educação, nas grandes corporações e organizações
É preciso que novos atores e atrizes
isso é um fato. A questão que se coloca é o que surjam no cenário nacional uma vez que o que
precisa ser feito para que essa população negra vemos são os mesmos grupos dominantes
consiga o seu lugar devido na sociedade?
ocupando os mesmos espaços, por outro lado,
é preciso o resgate do empoderamento dos neVivemos em um país que viveu por mais gros e negras que não podem ser esquecidos
de 300 anos a escravidão, um país com heran- para que se desconstrua uma cultura negativa
ça escravocrata e, por conta desse histórico de acionista que mais excluía do que incluía essas
escravização a população negra acaba ficando pessoas em nossa sociedade.
à margem sendo excluída dos seus direitos que
são assegurados por Lei, mas que na prática
Portanto, o encorajamento passa por
as coisas não acontecem como deveriam acon- um processo do despertar da consciência histecer em que se vive em um regime patriarcal tórica perdida que precisa ser resgatada e que
que sustenta economia do país. De acordo com esteja na agenda política dos nossos goverSaffioti (2004):
nantes, não se pode mais ignorar uma classe
que foi esquecida e que hoje exige o seu lugar
Ele se se estabelece como um pacto na história.
masculino para garantir a opressão de mulheres, as quais tornam-se seus objetos de satisSe tem a consciência que vivemos em
fação sexual e reprodutoras de seus herdeiros, uma sociedade castradora, machista, extremade força de trabalho e de novas reprodutoras mente patriarcal e isso se internaliza nas pes(SAFFIOTI, 2004, p. 105).
soas que absorvem um sentimento de inferioridade que a cultura dominante impõe e que
Nos vários espaços de poder se perce- muitas vezes se torna em jugo de homens e
be que esse problema do empoderamento da mulheres que são capazes, mas que são espopulação negra que é maioria no país precisa quecidos, invalidados pela elite que depende
ser resolvido, mas que não há interesse por par- de sua força para produção de sua riqueza e
te das políticas públicas e de uma pequena elite de seu bem-estar social.
que detém o poder econômico e os meios de
produção do país.
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Nenhum ser humano nasce tendo consciência da opressão que sofre, esse despertar
para a libertação e para a liberdade, para a
autonomia e porque não dizer para o empoderamento é um processo que vai sendo processando e que varia de pessoa para pessoa e
que vai sendo adquirida e vai dando ao ser humano as condições de possibilidade para que
ele atue onde quiser e onde desejar estar sem
as correntes da opressão de um país escravagista como o Brasil.

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, salientando que o preconceito racial
faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Sem
dúvidas, sua principal raiz é a escravidão.
A presente pesquisa tem como pressuposto o pensamento de teóricos que se debruçaram sobre a temática proposta dentre eles temos
aportes teóricos os estudos de Cardoso (1962),
Hasenbalg (1979), Schwarcz (1989), Damatta
(1990), Freyre (1998), Lisboa (2008) que abordaram a temática apresentada e defendida em nossa pesquisas que tem como objeto de estudo as
situações de racismo que se perpetuam em um
Brasil Negro.

A tomada de consciência é um processo e pode ser visto como um rito de passagem
da exploração para a libertação, para esse
despertar para o empoderamento e libertar das
situações de violência que homens e mulheres são submetidos pelo fato de serem negros,
a discriminação que são vitimados constantemente e que precisam se libertar desse jugo
que é tão pesado e que não tem razão de ser,
é imprescindível que homens e mulheres neAtualmente pode-se dizer que o negro
gros despertem o seu ser para a beleza negra tem oportunidades que seus pais não tiveram, fato
que há em seus corpos e em suas vidas e que que não significa que essas sejam iguais às dos
precisam ser respeitados.
brancos. No mercado de trabalho, a perspectiva
de crescimento de um negro é menor do que a
Nossa sociedade é extremamente ra- de um branco. Outro fator que devemos levar em
cista e há uma coisa que todo negro e negra consideração são os dados que demonstram que
precisa resolver que é o fato de ser negro, de os negros estão mais expostos à violência.
ser negra e outra está no fato do empoderamento não deixar com que o racismo afeta a
Atualmente pode-se dizer que o negro
vida desses homens e mulheres que tem sua tem oportunidades que seus pais não tiveram, fato
beleza, que tem sua força de trabalho, que po- que não significa que essas sejam iguais às dos
dem estar e estão presentes em todos os seg- brancos. No mercado de trabalho, a perspectiva
mentos de nossa sociedade.
de crescimento de um negro é menor do que a
de um branco. Outro fator que devemos levar em
Negros e negras não podem mais se- consideração são os dados que demonstram que
rem postos à margem, não carecem serem ex- os negros estão mais expostos à violência.
cluídos mais do que já foram ao longo de um
passado que já não responde mais os anseios
São perceptíveis os avanços ocorridos
de uma sociedade que mais inclui do que ex- devido às políticas que pretendem promover a
clui e exige reparação para ações equânimes igualdade racial. Porém, ainda fica evidente a neem que a autoestima seja uma constante na cessidade de ampliação das medidas ao combasua própria identidade que está em constante te à desigualdade, sobretudo do racismo que é
processo de evolução.
histórico e se perpetuam nossas práticas. Além
dos projetos já em vigor, o governo deve investir
na educação em nosso país cujo público, em sua
grande maioria é formada por alunos negros. As
escolas e a mídia devem conscientizar as pessoas
sobre a igualdade entre as raças, a fim de promover a integração das minorias à sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade do combate ao racismo tem se constituído em uma das bases da transformação e da mudança contra as violências sofridas pelo povo negro em que a violência racial
como forma de opressão social. Lutar, ousar, transgredir está na ordem do dia e deve continuar
quando se trata de racismo no Brasil.
Muitas vezes a população pobre e negra é criada em lugares que não se tem acesso a
reflexões que demonstrem a opressão ou que a população está sendo oprimida, a representação precisa se dar para além da raça, ou da cor da pele, ela precisa se dar por intermédio de
lógicas criativas e não reprodutoras de políticas que vão contra suas reivindicações.
É preciso que o negro e a negra se encontre, que perceba que sua história não começou
na escravidão, que sua história é antes da escravidão na África e que lá já se tinha uma história
que é diferente da escravidão que foram submetidos ao serem jogados nos navios negreiros e
lançados ao mar para conhecer e produzir riqueza em todos os continentes e que o quilombo
vai sempre exigir desses homens e mulheres que pela força de Ganga e Zumbi possam vencer
todas as formas de opressão e romper com as correntes que os oprimiram durante séculos e
que hoje podem entoar um canto de revolta, de transgressão, de dor, mas de uma vida nova que
brota e que se faz presente e que ecoa, chama, instiga, provoca e exige de homens e mulheres
negras a quebra das correntes opressoras para a vivência não só de um tempo de paz, mas para
que se a guerra chegar possam lutar como sempre fizeram na história.
O comprometimento com a mudança, com a libertação e com as novas possibilidades
que os paradigmas nos colocam com uma Agenda que de fato incluam esses homens e mulheres negras para que vivam a sua cidadania rompendo com o racismo que não tem razão de ser
no século XXI que mais inclui do que exclui.
Portanto, o empoderamento se dará na medida que os negros e negras que habitam
nosso imenso Brasil se tornarem protagonistas reescrevendo sua nova história sem o jugo dos
fantasmas e das heranças escravocratas que temos com o sangue de tantos irmãos nossos que
foram sacrificados para que pudéssemos estar vivendo esse empoderamento que é próprio do
humano ser e que extrapola a cor da pele e o tipo de cabelo.
O futuro está sendo cantado pelo passado, ou como a voz imortalizada do cantor Cazuza tantas vezes cantou nos palcos da “eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de
grandes novidades, o tempo não para, não parar não, não parar.” No entanto, a lógica é outra, o
tempo também pode se constituir outro retomando uma coisa que foi interrompida enquanto projeto de civilização sem a dor de sofrer na pele as
marcas do racismo que impregnam a alma de um povo.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA
MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS
ALUNOS DO EJA

RESUMO: Este artigo faz uma análise reflexiva sobre o fracasso escolar e a participação da família na melhoria da aprendizagem dos alunos do EJA. Nesta análise, procuramos compreender
a aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem, esta última é possível causadora do fracasso escolar. Alguns problemas que surgem no aluno, durante o processo de aprendizagem,
mas que o maior problema está na educação e também na família. Portanto, acreditamos
que quando houver melhoria na educação da EJA, também haverá melhorias no processo de
aprendizagem e uma perfeita harmonia no convívio familiar.

Palavras-chave: Fracasso; Escola; Família; Aprendizagem; EJA.
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INTRODUÇÃO

N

o Brasil uma das marcas mais negativas em relação a Educação é a desigualdades que compromete o seu exercício de forma eficaz. Entretanto, a Educação
de Jovens e Adultos tem importância significativa para a sociedade e para o
indivíduo, pois, com esse ensino diminui analfabetismo, marca negativa para um país e consequentemente aumentarão os índices de pessoas letradas que conseguem empregos formal.
Para tanto, é necessário que as unidades de ensino tenham conscientização de sua importância,
compreendendo esta modalidade de ensino e elaborando planos de ações que satisfaçam as
reais necessidades do público que nela se matricula.

Para Santos, ao se referir formação do professor para Educação de Jovens e Adultos
afirma:

[...] nos cursos oferecidos em instituições formadoras, sente-se a necessidade de aprofundamentos teórico-práticos em relação à Educação de Jovens e Adultos. Um dos pontos que
mais afeta o ensino da EJA é a formação do professor devido a não inclusão da EJA, nos currículos das instituições, bem como a dificuldade de colocar em prática os princípios políticos e
pedagógicos defendidos pela EJA, por falta de subsídios que deveriam ter sido adquiridos no
curso de formação (SANTOS, 2003, p.19)

A mesma autora, ao se Referir a Machado (1998), destaque que a educação de jovens
e adultos foi vista no decorrer de sua história como uma modalidade de ensino que não requer,
de seus professores, estudo nem especialização, com um campo eminentemente ligado à boa
vontade. Em razão disso, são raros os educadores capacitados na área. Na verdade, continua
arraigada a ideia de que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar jovens e adultos
com essa falsa premissa não se tem levado em conta para se desenvolver um ensino adequado
a esta clientela exige-se formação inicial específica e geral consistente, assim como formação
continuada.

Para que a EJA tenha significado é necessário que o educador tenha uma base de
conhecimentos que servem para uma prática eficiente ao aluno nela matriculado tenha um processo de ensino e aprendizagem de forma qualificada e eficaz. Desse modo, a Educação de
Jovens e adultos, necessita de mais reconhecimentos para o seu público alvo. Sabe-se, que
todo cidadão tem seus direitos e deveres na sociedade e, não é diferente com as pessoas que
por estes motivos não conseguiram concluir o ensino fundamental ou não conseguiram se quer
ser alfabetizado e não sabem nem ler nem escrever. Para tanto, espera-se mais empenhos das
políticas públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, para que estes não se sintam
excluídos de seus direitos (MACHADO, 1998)
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Portanto, a Educação de Jovens e Adultos se apresenta para a sociedade e para os
jovens e adultos, como uma grande conquista e para os professores, instituições de ensino e
sobretudo, para os governantes como um grande desafio em fazer que o ensino aconteça.

A EJA, é uma oportunidade de possibilitar a essas pessoas que por algum motivo deixaram a escola uma escolarização, para que a partir de então, possam buscar cada vez mais
qualificação pessoal e profissional, quanto maior for o investimento nesta modalidade de ensino
melhor para o país, que preparará pessoas melhorando a qualificação profissional que é de extrema importância para o indivíduo e para o país, por proporcionar conhecimentos fundamentais
para o exercício do trabalho e da cidadania ANDRADE, 2011).
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NAS PRÁTICAS ATRIBUÍDAS
Com os avanços tecnológicos e as
transformações educacionais percebidas na
área de língua portuguesa nos últimos anos,
nota-se cada vez mais a necessidade de atualização dos profissionais do ensino na intenção
de viabilizar um ambiente escolar em consonância com as novas teorias de ensino e, ao
mesmo tempo, atraente aos alunos (ANDRADE, 2011).

Falar da leitura no contexto escolar é
falar no vazio, se não partimos para a prática
da leitura desde a educação infantil. Assim, se
realmente a leitura é trabalhado na educação
infantil, então nossas crianças serão futuros
leitores críticos e participativos. Um professor
que ensine e ao fazê-lo transmita a seu aluno
a esperança, passa a ser espelho para este
aluno. É esta esperança que faz com que este
aluno mude a direção de sua vida para o mundo (AJALA, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
O PERFIL DO ALUNO DA EJA E
SUA PERSPECTIVA FUTURALETRAMENTO LITERÁRIO

É primordial que se entenda a atividade de leitura na educação de jovens e adultos
A escola a qual a pesquisa foi realizapara a formação de leitores que possam desfrutar dessa ferramenta indispensável, não so- da, fica na capital da cidade de Bahia em uma
mente no espaço escolar, mas estendendo seu região denominada zona leste. Pertence a rede
Municipal de Ensino, oferecendo à clientela do
uso para toda vida (ANDRADE, 2011).
bairro, a modalidade de ensino regular do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio
durante o período diurno e no noturno a modaÉ necessário estimular o desenvolvi- lidade Educação de Jovens e Adultos, ensinos
mento dos alunos através de relações esta- fundamental anos iniciais e finais.
belecidas com seus aprendizados trazidos do
meio familiar empírico, motivando-os ao estudo
prazeroso da leitura e levando em conta seu
De acordo com os dados coletados na
convívio social. Assim, nota-se a relevância de
se trabalhar dentro da realidade da criança secretaria da escola, em média a escola postransformando o conhecimento do senso co- sui cerca de 980 alunos, até o presente momum e científico, respeitando o seu estágio de mento da pesquisa. Deste total de alunos, 98
estão matriculados na Educação de Jovens e
desenvolvimento (ANDRADE, 2011).
Adultos no ensino fundamental anos iniciais e
122 alunos nos anos finais do ensino fundamental. Neste caso vamos considerar apenas
os alunos da modalidade Educação Jovens e
Adultos sendo referências de nossos estudos,
totalizando 220 alunos ou seja 23% dos alunos
totais matriculados na escola.
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Agora passamos a analisar a quantidaEm relação ao sexo masculino a faixa
de de pessoas do sexo feminino e masculinos etária do aluno mais velho matriculado é 21
matriculado na escola.
anos mais velho que a aluna com mais idade
do sexo feminino, percebe assim que possivelmente os alunos do sexo masculino estão deEm relação ao sexo, 46% dos alunos morando mais para voltar para a escola em rematriculados, masculino e 54% são do sexo fe- lação a mulheres. Por um outro lado o aluno do
minino, uma diferença de 8%, isto significa que sexo masculino mais novo, nasceram no ano
as mulheres estão frequentando a modalidade de 1994, apresentando 21 anos de idade, já
em um número relativamente maior que os ho- as alunas do sexo feminino com melhor idade
mens, essa proporcionalidade pode a vir com- apresentam 25 anos. As Faixas etárias entre os
pactuar com as estatísticas atuais que indicam alunos do sexo masculino com maior incidênque em nosso país o número de pessoas do cia nasceram no ano de 1988, com 22% dos
sexo feminismo é relativamente maior que a do matriculados, já as alunas do sexo feminino
sexo masculino (IBGE, 2010).
nasceram em 1991, com 18% dos matriculados.

Outro dado analisado foi a faixa etária
dos alunos matrículas, para a nossa surpresa
Passamos analisar através das fichas
podemos perceber que a faixa etária destes cadastrais, a quantidade de vezes que os alualunos vem a cada anos ficando mais jovem. nos se matricularam na EJA e abandonaram o
Separamos os dados para melhor compreen- ano letivo.
são em Faixa Etária do sexo feminino e masculino em gráficos separados.

Em relação ao sexo feminina o maior
número de pessoas matriculadas na modalidade de ensino nasceu no ano de 1991, portanto
possuem 24 anos, as alunas mais novas nasceram em 1992, as pessoas do sexo feminismo mais com maior idade nasceu no ano de
1971, portanto apresentam 44 anos.

Apenas 5% nunca abandonaram a escola, apesar de estarem relativamente atrasado em relação à idade/ano, 50% dos alunos
matriculado já abandonaram mais de 4 vezes
a escola, percebemos assim que há fortes atrativos que levam os alunos a não continuarem
seus estudos, a escola parece ser a primeira
opção em ser abandonada em detrimento de
outros assuntos. Porém mesmo abandonando
por tantas vezes, os alunos voltam para a instituição, caracterizando que apesar de todos os
problemas a escola possui credibilidade perante o aluno.
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Como mencionado anteriormente todos os alunos estão matriculados no período
noturno, pois a escola só oferece esta opção,
mas para serem dispensado da Educação Física, componente curricular obrigatório, de acordo com a Lei nº 10.793 – de 1 de dezembro de
2003, precisam comprovar que trabalhem de
forma formal, através da cópia da carteira assinada, ou de forma informal por uma declaração dos empregadores, que tenha por mais de
6 horas diárias. Além disso as mulheres que
apresentam filhos e os maiores de 30 anos são
dispensados da atividade.

A análise realizada e apresentada até
este momento na pesquisa foi realizada por
documentação presente nos prontuários dos
alunos matriculados na escola. A partir deste
ponto apresentaremos resultados realizados
com uma amostra dos alunos em pesquisa informal, durante o estágio realizado, nos meses
de fevereiro, março e abril destes anos vigente
em uma escola da capital de São Paulo, na
região leste da cidade.

Por tanto, foram utilizadas três temáticas ao conversar de forma informal com os
Os alunos que estão servindo o servi- alunos:
ço militar, aqueles que comprovem através de
atestado médico a sua inaptidão para atividades físicas e os alunos portadores de deficiên• Por que resolveu voltar à escocia. Em relação aos 220 alunos, analisamos
la para concluir seus estudos?
os que apresentam menos de 30 anos independente do sexo para ver quais são os motivos que os levam a serem dispensados da ati• O que levou ao atraso escolar?
vidade física. Ressalvo que a direção da escola
informa que todos os 220 alunos matriculados
não realizam a Educação Física, os nascidos a
• O que pretende fazer após a conpartir de 1986.
clusão da Educação básica?

Dos alunos matriculados 60% entregaram declaração de trabalho sem comprovação
de estarem trabalhando com os devidos registros e direitos legais, a escola ressalta por meio
da Direção da Escola, que não são verificados
a legalidade do documento, a não ser através
de denúncias. Das 9% que apresentam prole,
todas são mulheres, uma vez que a legislação
vigente ampara apenas as mães e não os pais.
Apenas uma pessoa apresentou atestado médico para a dispensa da atividade Física.

Dos 220 alunos matriculados, conversamos com 10% dos matriculados, em três
dias de aula, durante o período do intervalo.
Escolhemos alunos com faixas etárias diferenciadas.

Em relação à primeira temática, sobre
o porquê de o aluno voltar para a escola, recebemos as seguintes respostas:
• “Voltei a estudar por uma satisfação
pessoal, ficava muito triste quando
meu filho perguntava, até que ano
na escola eu tinha ido, pois naquele
momento meu filho estava na minha
frente. Resolvi voltar e estou muito
feliz com que estou aprendendo”.
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• “No meu caso foi por causa do traPartimos para a próxima temática, sobalho, na empresa em que estou se bre o atraso no processo e escolaridade:
não estuda é mandado embora”.
• “Agora que meus filhos estão grandes e sabem se virar sozinhos, vou
fazer a minha parte, pois eles já estão encaminhados”.
• “Voltei a estudar por que me separei de meu marido, antes não podia porque ele não deixava, agora
posso realizar o meu sonho de ser
professora”.
• “Voltei a estudar, pois pretendo fazer faculdade, quero ter uma vida
melhor”.
• “Além de aprender, voltei para a escola para ver os meus amigos, conversar, ficar por dentro das atualidades, ter um momento de prazer”.

É interessante notar que os motivos
que trazem os alunos de volta à escola são vários, alguns alegam, a satisfação pessoal, outros motivos de trabalho, a pretensão em fazer
faculdade e até de socializar com amigos.

• “Estou atrasada em relação à escola, pois tive que parar para cuidar de
meus filhos enquanto o meu marido
trabalhava, mas agora estão todos
crescidos e posso voltar a estudar”.

• “Quando eu era criança tinha que
trabalhar para ajudar a minha mãe
que tinha muitos filhos e o meu pai
foi embora de casa, como sou o
mais velho tive que parar de estudar
para ajudar a minha mãe”.

• “O trabalho foi sempre um grande
problema, pois a maioria das vezes
o horário do emprego era no mesmo horário que da escola”.

• “Eu morava na roça e lá não tinha
escola, meus pais eram muito pobres e sempre mudavam de sítios e
cada vez ia para mais longe”.
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Os apontamentos indicam que o trabalho sempre foi um dos motivos que levam os alunos a abandonarem a escola, pois precisam optarem ou trabalham e se sustentam ou estudam
e passam necessidades. Outra alegação perante as alunas do sexo feminino é sobre a criação
dos filhos, muitas são mães muito cedo e não há outra alternativa a não ser cuidado com os
filhos.

Sobre a última temática, o que pretende fazer após a conclusão da educação básicas,
tivemos as seguintes respostas:

• “Ainda não sei, pois vai depender das minhas condições financeiras, se eu tiver condições quero fazer um curso para aprender a falar inglês, acho muito bonito que fala”.

• “Pretendo fazer um curso de Técnico de Segurança do Trabalho ou Logística, acho
boa a profissão”.

• “Quero fazer faculdade para ser professora, este sempre foi o meu sonho e sei que
posso conseguir”.

• “Quero conseguir um emprego melhor, com carteira assinada e ter um plano de saúde para a minha família, pois trabalho hoje sem registro e ganho pouco”.

• “Quero fazer concurso para a Polícia Civil!”

A perspectiva sobre a sua formação futura apresenta várias vertentes, uns querem ser
professores, outros fazer cursos técnicos, concursos públicos, mas tem aqueles que não sabem
o que pretende, pois precisam analisar os fatores financeiros.
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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, sejam 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.
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RESUMO: Ao elaborar este artigo consideramos como objetivo principal a importância do fazer
pedagógico no desenvolvimento do aprendizado de alunos na educação infantil. Nesse processo educacional, o professor e sua percepção de educação inclusiva são fatores primordiais
à prática educativa atual, pois diferem em relação à presença de alunos com deficiência em
seus ambientes. Dentro deste contexto, procuramos analisar que tipos de problemas surgem
quando se trata de alunos com necessidades especiais.
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INTRODUÇÃO

O

grande desafio do professor de educação infantil, preocupado com os temas atuais é educar na perspectiva de uma nova sociedade. Desde o ano de 1994, com
o advento da Declaração de Salamanca, temos visto diversos debates a respeito
da inclusão de pessoas com deficiência no contexto escolar.A inclusão tem sido motivo de discussões no âmbito educacional tanto na forma de legislação quanto na teoria e prática. Todavia
são ainda poucos os estudos que identificam as concepções inclusivistas dos professores que
trabalham com este público.
A inclusão da creche nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996,
como a primeira etapa da Educação Básica juntamente com a Pré-Escola, trouxe um novo significado a essa instituição, que deixou de ser vista como uma segunda casa, aspecto assistencialista, para ocupar um espaço dentro da educação e cuidado com as crianças. A Educação
Infantil, ao longo dos anos, tem sido desconsiderada diante da implantação de políticas públicas
voltadas para a infância. As crianças, filhos de trabalhadores das classes mais baixas, disputam
um verdadeiro combate para obter acesso a esta etapa da escolarização, o que resulta, em sua
maioria, na primeira exclusão vivenciada pelas crianças e suas famílias.
É importante salientar que a inclusão no sistema educacional se inicie na Educação
Infantil. Este é um local no qual as questões suscitadas a respeito da diversidade e o encontro
com o diferente acontecem em situações corriqueiras, diferente do que ocorre em outros níveis
educacionais. A primeira infância é um lócus excepcional, este é o começo da escolarização, a
partir do qual devemos discorrer e praticar uma verdadeira educação emancipatória.
Educação Inclusiva é um movimento mundial baseado nos princípios dos direitos humanos e da cidadania, onde o objetivo principal é eliminar a discriminação e a exclusão, garantindo
o direito à igualdade de oportunidades e a diferença, modificando os sistemas educacionais, de
maneira a propiciar a participação de todos os alunos, especialmente aqueles que são vulneráveis à marginalização e a exclusão.
Mantoan (2006) considera que a educação é a mais pura expressão de amor verdadeiro
pelo próximo, pois educar é um movimento desempenhado a favor do crescimento, desenvolvimento e evolução do outro.
A criação de diversas leis, como a presente no Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990), art. 54, III, que afirma: “É dever do estado assegurar à criança e ao adolescente
[…] atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. E, ainda, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996, cap.
V, “Da educação especial”, parágrafo 3º, que determina: “A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil” (BRASIL, 1996), contribuiu de forma significativa para melhorias no que concerne a políticas
de inclusão de pessoas com deficiência.
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É considerada escola inclusiva aquela que abre espaço para todas as crianças, abrangendo, portanto, aquelas que apresentam necessidades especiais. Inspirada nos princípios da
Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que proclamou, dentre outros princípios, o direito
de todos à educação, independente das diferenças individuais – esta declaração teve como referência a Conferência mundial sobre educação para todos – a educação inclusiva propõe que
todas as pessoas com deficiência sejam matriculadas na escola regular (BRASIL, 1996).
A inserção das pessoas com deficiência na educação básica compreende um processo
de “dessegregação”, pois se trata da construção de uma sociedade inclusiva, compromissada
com esse público. Portanto, não pode ser entendida como um processo paralelo ao contexto da
educação comum. O grande desafio, nesse sentido, é garantir o acesso, permanência e aprendizagem dos alunos que apresentam especificidades sensoriais, cognitivas, físicas e psíquicas
no sistema regular de ensino (BRASIL, 1996).
O tema dificuldade de aprendizagem vem sendo amplamente discutido pelos governantes e por especialistas da área da educação, visando encontrar as principais causas e a melhor
forma de lidar com ela e assim auxiliar o aluno nessa etapa, para isso cada caso deve ser avaliado particularmente, incluindo no diagnóstico o entorno familiar e escolar. Tanto pais como professores devem estar atentos quanto ao processo de aprendizagem, tentando descobrir novas
estratégias, novos recursos que levem o educando ao aprendizado (BRASIL, 1996).
Nesse estudo abordaremos o papel da escola, que “dentre outros apresentam quatro
fatores que podem afetar a aprendizagem: o professor, a relação entre os alunos, os métodos de
ensino e o ambiente escolar” (PAÍN, 1985).
A aplicabilidade da aprendizagem passa a se dar dentro e fora dos muros da escola,
mas isso só acontece quando a aprendizagem acontece de fato e é acessível e disponível para
todos em qualquer grupo social ao qual esse aluno faz parte. É a aprendizagem, o objetivo de
toda e qualquer escola, seja em qualquer modalidade em qualquer nível, e alunos de qualquer
faixa etária.
Muitos estudos têm sido realizados com o intuito de entender como a aprendizagem
ocorre. Objetivando respostas que auxiliem profissionais a compreenderem o por que uns alunos
aprendem com tanta facilidade enquanto outros têm dificuldades no mesmo processo. Entender
e agir de forma positiva sobre estas dificuldades é conduzir o aluno a ultrapassar os seus limites,
que muitas vezes é imposto por déficit cognitivo, físico ou até mesmo afetivo.
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O PARADIGMA DA INCLUSÃO
Ao longo da história, verifica-se que a
educação especial esteve marcada, inicialmente, pela segregação e exclusão. As pessoas
com deficiências eram, muitas vezes, ignoradas, abandonadas, encarceradas e até mesmo
eliminadas. Num segundo momento, reconheceu-se que essas pessoas possuíam certas capacidades, ainda que limitadas, entre elas a de
aprender. No entanto, predominou por longos
períodos da história um olhar de tutela em relação a esses sujeitos, e a prática para com
as pessoas com deficiência passou da rejeição
à “proteção”, utilizando-se para tanto de asilos
e abrigos dos quais essas pessoas raramente
saíam, além de receberem tratamento e práticas inadequadas (FRANÇA, 2014).
Em um terceiro momento, pelo reconhecimento do valor humano e dos direitos
desses indivíduos (UNICEF, 1990), adotou-se
como objetivo o oferecimento de educação
para todos, e com a Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994) proclamou-se, entre outros
princípios, a necessidade de inclusão da educação especial dentro dessa perspectiva.
É diante desse novo paradigma educativo, em que a escola deve-se redefinir como
uma instituição social que tem por dever atender a todas as crianças, sem exceção, que surgem os aspectos que se julgam principais na
construção de uma proposta inclusiva e que
serão aqui analisados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica, pois procura através de
trabalhos científicos e ou artigos, mostrar que
a escola é um espaço democrático, que deve
estar aberto e preparado para receber todos
os alunos. Com este levantamento bibliográfico procura-se contribuir com outras pesquisas
que têm a preocupação em trabalhar a inclusão na Educação Infantil é muito importante
para que a criança se adapte ao ambiente es-

colar e possa dar sequência aos seus estudos
no Ensino Fundamental sem maiores dificuldades. Para isso, gestores, educadores e toda a
equipe pedagógica precisam estar engajados
e preparados para oferecer todo o suporte e
atenção que as crianças precisam.
Dessa forma, foram sujeitos à pesquisa
também, os professores de educação infantil,
a coleta de informações se deu através de entrevistas semi- estruturadas por meio de relatos
de suas experiências, caracterizando-se assim
como uma pesquisa de cunho qualitativo e exploratório, dentro de um padrão de estudo de
casos.
Os relatos foram analisados e os dados mostram que os professores vêem como
principal contribuição no processo de inclusão,
a socialização das crianças. Algumas deficiências encontram maiores dificuldades nesse
processo como a deficiência mental, ao contrário da física. Analisamos ainda problemas com
o espaço físicos e formação específicas para
os professores. Sendo assim, pode-se concluir
que é preciso possibilitar ao professor conhecimento e adequações no espaço físico para
que se possa explorar melhor dentro dos ambiente os avanços entre as crianças.
Conforme Mantoan (2006), para a inclusão escolar acontecer, é o professor quem
deve retomar o poder que está centrado na escola, afinal é ele que faz a educação acontecer.
Segundo Correia (2008, p.16), para os alunos
com dificuldade de aprendizagem: “[...] há que
considerar um conjunto de fatores que podem
facilitar a sua aprendizagem, como são, por
exemplo, a reestruturação do ambiente educativo; a simplificação das instruções no que diz
respeito às tarefas escolares; o ajustamento
dos horários; a alteração de texto e do trabalho
de casa; o uso de tecnologias de informação e
comunicação; as propostas de avaliação”
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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’ ( p.29).

CONCEITO DE APRENDIZAGEM
“
A aprendizagem pode ser definida
como uma modificação do comportamento do
indivíduo em função da experiência. E pode ser
caracterizada pelo estilo sistemático e intencional e pela organização das atividades que a
desencadeiam, atividades que se implantam
em um quadro de finalidades e exigências determinadas pela instituição” (ALVES, 2007).

O processo de aprendizagem traduz
a maneira como os seres adquirem novos
conhecimentos, desenvolvem competências
e mudam o comportamento. Trata-se de um
processo complexo que, dificilmente, pode ser
explicado apenas através de recortes ao todo
A função deste tipo de atividade lúdi- (ALVES, 2007, p.18).
ca, segundo Piaget ( 1969, p.29), consiste em
O contexto metodológico engloba o
satisfazer o eu por meio de uma transformação
que é ensinado na escola e sua relação com
do real em função dos desejos: ‘’ a criança
valores como pertinência e significados, o fator
que brinca de boneca refaz sua própria vida,
decisivo nesse contexto é a unificação dos obcorrigindo-a a sua maneira, e revive todos os
jetivos, conteúdos e os métodos, onde o proprazeres e conflitos, resolvendo-os, ou seja,
fessor precisa despertar no aluno o interesse
completando a realidade através da ficção.
em aprender e superar as dificuldades enconAs 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.

tradas. Barca Lozano e Porto Rioboo (1998)
apresentam um conceito de aprendizagem que
associa três aspectos:
O primeiro avalia a aprendizagem como
um processo ativo, sendo que, os alunos precisam realizar uma certa quantidade de atividades facilitando a assimilação dos conteúdos.
O segundo define a aprendizagem como um
processo construtivo, sendo que as atividades
que os alunos desempenham têm como objetivo a construção do conhecimento. O terceiro
menciona a aprendizagem como um processo
onde o aluno deverá aprimorar e organizar as
estruturas cognitivas.
Segundo Piaget a aprendizagem é um
processo de desenvolvimento intelectual, que
se dá por meio de estrutura de pensamento e
está estritamente relacionada à ação do sujeito sobre o meio, partindo do princípio de interação que acontece em etapas: assimilação,
acomodação e equilibração.
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A acomodação se refere ao mecanismo complementar em que os esquemas e
estruturas do sujeito devem se ajustar às propriedades e às particularidades do objeto. A
equilibração é o processo geral em que o indivíduo deve compensar ativamente as perturbações que o meio oferece, ou seja obstáculos,
dificuldade encontrada, resistência do objeto a
ser assimilado.

No ambiente escolar, certas características do professor, como paciência, dedicação
e vontade de ajudar podem facilitar a aprendizagem, ao contrário, o autoritarismo e o desinteresse, podem levar o aluno a desinteressar-se e não aprender, muitas vezes ele já vem de
um histórico familiar conturbado, acompanhado de autoritarismo excessivo, separação, situações que não oferecem à criança um mínimo
de carinho, compreensão, amor, recursos materiais e quando este chega a escola depara-se
com um espaço semelhante que não o acolhe,
incentiva ou auxilia. Como cita Strick e Smith
(2001, p. 34):

Sobre o desenvolvimento intelectual
da criança, Piaget afirma que este provém de
uma “equilibração progressiva, uma passagem
contínua de um estado com menos equilíbrio
para um estado de equilíbrio superior”. Cada
estágio de desenvolvimento constitui, portanto,
A rigidez na sala de aula para crianças
uma forma particular de equilíbrio e a sequên- com dificuldade de aprendizagem é fatal. Para
cia da evolução mental caracteriza uma equiliprogredirem, tais estudantes devem ser encobração sempre completa.
rajados a trabalhar o seu próprio modo. Se
forem colocados com um professor inflexível
De acordo com Fonseca (1984, p.
sobre tarefas e testes, ou que usa materiais e
228), “a dificuldade de aprendizagem é uma
métodos inapropriados às suas necessidades,
desarmonia do desenvolvimento normalmente
eles serão reprovados. Se forem regularmente
caracterizada por uma imaturidade psicomotora que inclui perturbações nos processos re- envergonhados ou penalizados por seus fraceptivos, integrativos e expressivos da ativida- cassos, os estudantes provavelmente não perde simbólica.” Assim, a não aprendizagem dos manecerão motivados por muito tempo (STRIalunos não pode ser simplesmente associada CK; SMITH, 2001, p. 34).

à ausência de interesse pelos estudos, mas
Dessa forma, é necessário que o prodeve ser compreendida como um problema
cujas causas podem ser diversas e que influi, fessor atente para as diferentes formas de ensiconsideravelmente, na capacidade de apren- nar, para que possa atender às dificuldades diversas dos seus alunos de modo a estabelecer
der do aluno.
um laço de confiança recíproca, sendo que um
Considerando que as causas para a di- ambiente de confiança pode facilitar o aprenficuldade de aprender podem ser diversas ana- dizado, quando um professor mal preparado
lisaremos o fator ambiental que segundo Paín depara-se com um aluno com dificuldade de
(p.33, 1985) é especialmente determinante no aprendizagem, seja ela de qualquer natureza,
diagnóstico do problema de aprendizagem, na e ele não é criativo e flexível em suas aulas, a
medida em que nos permite compreender sua tendência é deixar esse aluno de lado, não se
coincidência com a ideologia e os valores vi- esforçando ou criando estratégias para auxiliágentes no grupo. Se os problemas de aprendi- -lo a superá-las.
zagem estão presentes no ambiente escolar e
ausente nos outros lugares, como no ambienO docente precisa ter em mente que
te familiar, o problema deve estar no local de nenhum aluno apresenta baixo rendimento por
aprendizado, às vezes, a própria escola, com vontade própria, a grande maioria sofre com
todas as suas fontes de tensão e ansiedade, essa situação por não conseguir acompanhar
pode estar agravando ou causando dificulda- a turma e algumas vezes é discriminado, visdes na aprendizagem.
to como incapaz e desinteressado tanto pelos
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professores quanto pela família e amigos, por
essa razão alguns desenvolvem a agressividade como forma de se defender, então cabe ao
professor identificar essa dificuldade e procurar auxiliar o aluno da melhor forma possível
como cita Smith e Strick (2001, apud Waldow;
Borges; Sagrilo, 2006, p.468) “os alunos que
apresentam dificuldade de aprendizagem necessitam de uma atenção especial, de um trabalho diferenciado e o professor deve se preocupar com a metodologia de ensino”.

lacionados à conduta do indivíduo, percepção
social e interação social, mas não estabelecem
por si próprias um problema de aprendizagem
(GARCIA, 1998 p.31-32).

Para que seja identificada uma dificuldade de aprendizagem é preciso uma avaliação, e a partir dos resultados obtidos, deve
ser planejada a aplicação de um programa de
intervenção pedagógica, problemas de aprendizagem precisam ser identificados e trabalhados, o profissional deve conhecer o conjunto
Tendo em vista a abordagem de Vygot- das variáveis e a origem do problema para que
sky, é por intermédio da interação entre profes- possa trabalhar de forma específica e tentar resor e aluno que ocorre a aprendizagem (REGO, solver.
1995), mesmo havendo diversas situações que
podem interferir no processo de aquisição do
ENTENDENDO A DIFICULDADE DE
conhecimento por parte dos educandos, uma
APRENDIZAGEM
prática docente interativa e dialógica pode facilitar o aprendizado (REGO, 1995).
O problema da dificuldade de aprendizagem é um assunto extenso à complexidade
A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM que rodeia esse tema desde 1963 o mesmo,
NO BRASIL
vem sendo discutido com intensidade pelos
educadores e profissionais ligados a essa
Os problemas relacionados à dificul- questão como: médicos, fonoaudiólogos, psidade de aprendizagem escolar dos alunos, é cólogos educacionais, assistente de ensino,
uma situação preocupante para os professo- assistente social, entre outros. Pois o conceito
res que atuam no ensino fundamental I. Para sobre dificuldade de aprendizagem representa
Antunes (1997) essas dificuldades podem ser diversas definições entre algumas esta essa cipercebidas nas crianças que não tem um bom tada por dois autores: “que ressaltam que as
rendimento escolar em uma ou mais áreas, necessidades educativas especiais e inadaptamostrando problema na: expressão oral, com- ção por déficit socioambiental” (SMITH; STRIpreensão oral, expressão escrita com ortogra- CK 2001).
fia apropriada, desenvoltura básica de leitura,
compreensão da leitura, cálculo matemático.
A dificuldade de aprendizagem está ligada a uma ampla gama de problemas que
Dificuldade de aprendizagem é um pro- podem afetar qualquer área do desempenho
blema que está relacionado a uma série de acadêmico, raramente, elas devem ser atribuífatores e podem se manifestar de diversas for- das a uma única causa, pois muitos aspectos
mas, como: transtornos, dificuldade significati- diferentes podem prejudicar o funcionamento
va na compreensão e uso da escuta, na forma cerebral, e os fatores psicológicos dessa criande falar, ler, escrever, raciocinar e desenvolver ça frequentemente são prejudicados, até certo
habilidades matemáticas. Esses transtornos grau, por seus ambientes domésticos e escolasão inerentes ao indivíduo podendo ser resul- res, sendo enquadrada a depender do grau de
tantes da disfunção do sistema nervoso cen- severidade como: moderada, grave, profunda
tral, e podem acontecer ao longo do período e múltiplas.
vital. Podem estar também associados a essas
dificuldades de aprendizagem, problemas re65
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Ressalta Smith Strick (2001) que as dificuldades são as vezes tão sutis que normalmente as crianças não demonstram apresentar
problemas algum nas primeiras séries iniciais,
entretanto, a falta de experiência dos professores aliado ao medo dos pais em enfrentarem a
situação de terem um filho com limitações de
aprendizagem, dificulta a detecção do problema. Como esclarece Smith Strick (2001, p.15):
[...] muitas crianças com dificuldades
de aprendizagem também lutam com comportamentos que complicam suas dificuldades na
escola. A mais saliente dessas é a hiperatividade, uma inquietação extrema que afeta 15 a
20% das crianças com dificuldades de aprendizagem. Alguns outros comportamentos problemáticos em geral observados em pessoas
jovens com dificuldade de aprendizagem são
os seguintes: fraco alcance, dificuldades para
seguir instruções, imaturidade social, dificuldade com a conversação, inflexibilidade, fraco
planejamento e habilidades organizacionais,
distração, falta de clareza e falta de controle
dos impulsos (STRICK, 2001, p.15).

[...] a aprendizagem será tanto mais
rápida quanto maior seja a necessidade do
sujeito, pois a urgência da compensação dará
mais relevância ao recurso encontrado para superá-La. Mas, salvo quando se trata de aprendizagens práticas e instrumentais, é difícil que
se dê na aprendizagem humana uma necessidade primária reconhecida interoceptivamente.
Frequentemente apela-se para as motivações,
primarias ou secundarias. No primeiro Ligado
as motivações são ligadas à satisfação proveniente do próprio exercício do prazer proporcionado pela equilibração em si. No segundo
caso as gratificações provém do aplauso social, da evitação de um castigo ou do afeto do
professor (PAÍN, 1992, p.23).
A dificuldade de aprendizagem envolve
várias causas que podem conduzir a procedimentos positivos e negativos a depender do
grau de limitação da criança e do interesse dos
pais, escola, e professores na tarefa de melhorar a qualidade de vida dos portadores destas
problemáticas.

Os problemas que envolvem a dificuldade de aprendizagem abrangem desde fatores
comportamentais ao neurológico, e quando estes não são compreendidos por pais e professores a criança sofre danos às vezes irreparáveis pois a maioria associa a falta de interesse
pelos estudos à preguiça, ou ainda defeito de
personalidade, prejudicando sistematicamente
o processo de descoberta do real problema
que aflige crianças e adolescentes, mas mesmo enfrentando todos os obstáculos algumas
crianças apresentam-se felizes e bem ajustadas, outras manifestam sinais de frustração e
depressão. Todas estas oscilações emocionais
são provenientes do processo de adaptação
do aprender de forma apropriada ao grau de
dificuldade. De acordo com o posicionamento
de Paín(1992, p.23):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o processo de alfabetização a criança tem acesso ao “mundo” do conhecimento
formal. Além de proporcionar condições para que a criança apreenda esse conhecimento, a escola deve se tornar um espaço de aprendizagem que permita à criança expandir e desenvolver
novas formas de relações com o mundo.
É nesse cenário que a escola apresenta um papel importante, pois deve fornecer condições adequadas para aprendizagem em um ambiente favorável e facilitador, garantindo o acesso
aos conteúdos dentro das limitações impostas pelas deficiências:
[...] O meio escolar deve ser um lugar que propicie determinadas condições que facilitem
o crescimento, sem prejuízo dos contatos com o meio social externo. Há dois pressupostos de
partida: primeiro, é que a escola tem como finalidade inerente a transmissão do saber e, portanto, requer-se a sala de aula, o professor, o material de ensino, enfim, o conjunto das condições
que garantam o acesso as conteúdos; segundo, que a aprendizagem deve ser ativa e, para tanto, supõe-se um meio estimulante (LANE e CODO, 1993, p. 174).
Sabemos que a escola é o primeiro contato com outro mundo fora de casa que a criança tem, é nele onde se encontra os primeiros desafios e contato com as regras impostas. Para
crianças com certas limitações, isso se torna ainda mais difícil, mas não impossível, é notório
que precisamos de um ambiente acolhedor, construtivo e com profissionais capacitados para
trabalhar com a diversidade que chega em cada grupo escolar.
Sendo assim, não há um único fator a ser atribuído neste processo de desenvolvimento,
mas um grupo ao qual é necessário caminhar, sempre em conjunto, para que o foco seja atingido, ou seja, o desenvolvimento de cada criança independente de sua limitação.
A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na sociedade além
da família. É um componente capaz de contribuir para o bom desenvolvimento de uma socialização adequada da criança, por meio de atividades em grupo, de forma que capacite o relacionamento e participação destas atividades, caracterizando em cada criança o sentimento de
sentir-se um ser social.
Se a criança não se envolve com o grupo ou este não a envolve, começa haver um baixo
nível de participação e envolvimento nas atividades e, consequentemente o isolamento interferirá no desempenho escolar. Comportamento retraído, ou agitado, desvinculado do que pode
se chamar de temperança, equilíbrio de uma criança no ambiente escolar pode estar sofrendo
interferência do ambiente familiar. Mas também, pode estar relacionado a fatores biológicos.
A escola tem a tarefa relevante no resgate da auto-imagem distorcida da criança, por ter
uma concepção totalmente transmissora de educação e de cultura, que transcende as habilidades educacionais familiares, além da responsabilidade e competência em desvendar para a
criança o significado e o sentido do aprender.
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Alunos com dificuldades de aprendizagem podem aprender tanto quanto outros alunos
que não tem esse problema; além disso, a educação, sendo um direito assegurado pela legislação, deve ser promovida a todos os indivíduos igualmente. Talvez um dos maiores empecilhos
para a aprendizagem de alunos com dificuldades de aprendizagem seja a falta de informação, o
preconceito e até mesmo a ausência de uma consciência no docente de que ele tem em mãos
ferramentas poderosas para ajudar os educandos que sofrem por não conseguirem aprender tal
como outros colegas.
Esta pesquisa revela, significativamente, que não é possível desenvolver um processo
educacional verdadeiro com qualidade, passando por cima dos problemas de dificuldade de
aprendizagem de cada aluno. Não se pode fazer de conta. A escola precisa encontrar caminhos
junto à família. E à sociedade, contando com atuação.
Com este estudo de caso podemos perceber que muitas vezes os educandos que
apresentam dificuldade de aprendizagem só precisam de um pouco mais de atenção e de um
atendimento individualizado com atividades diferenciadas e diversas para que esse aluno possa ter a oportunidade de aprender através de um outro caminho e a seu tempo Sendo assim,
podemos constatar que a função do docente deve ir muito além da abordagem dos conteúdos
curriculares; deve procurar adentrar o universo do aluno na tentativa de perceber como ele está
aprendendo e se há entraves para que a aprendizagem ocorra e, de posse dessas informações,
buscar novas maneiras de lecionar e metodologias de trabalho diferenciadas que visem ao
aprendizado de todos os alunos de sua classe, dando um enfoque especial àqueles que encontram maiores dificuldades para aprender.
A inclusão dos alunos com deficiências nas escolas comuns está consagrada nos textos
legais, entretanto, a educação inclusiva não se esgota na observância da lei que a reconhece
e garante, mas requer uma mudança de postura, percepção e de concepção dos sistemas
educacionais. Isso implica ampliar o conceito de educação especial e trabalhar para e pela
diversidade, reformular os princípios, metas e currículos das escolas dentro da ótica inclusiva,
instrumentalizar todos os educandos, sejam eles considerados “normais” ou “deficientes”, para
inserção e atuação na sociedade, exercendo assim a cidadania.
No entanto, somente quando toda a sociedade e não apenas os profissionais, que lidam
com esse público se mobilizarem, é que serão extintas as práticas segregacionistas que ao longo da história marginalizaram e estigmatizam pessoas com diferenças individuais acentuadas.
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A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL
NO BRASIL: UM BREVE RELATO
HISTÓRICO

RESUMO: Este artigo apresenta uma breve exposição da trajetória histórica do surgimento das
creches no Brasil, em que julgamos importante descrever os principais fatos históricos que
marcaram seu processo de criação e discutir a postura estatal frente à problemática da Educação Infantil, evidenciando, também, o processo de construção do conceito de Infância. Buscamos identificar as práticas e políticas educacionais voltadas, de um modo geral, ao atendimento em creches e pré-escolas, levando em consideração a legislação atual que regulamenta
a Educação Infantil como parte do processo educativo e implementa o acesso à todas as
crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas.

Palavras-chave: Infância; Educação Infantil; Creches; Pré-Escolas; Legislação.
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INTRODUÇÃO

A

Educação infantil sofreu grandes transformações nos últimos tempos. O processo de aquisição de uma nova identidade para as instituições que trabalham com
crianças foi longo e difícil. Durante esse processo surge uma nova concepção de
criança, totalmente diferente da visão tradicional. Se por séculos a criança era vista como um
ser sem importância, quase invisível, hoje ela é considerada em todas as suas especificidades,
com identidade pessoal e histórica.
Essas mudanças originaram-se de novas exigências sociais e econômicas, conferindo
à criança um papel de investimento futuro, esta passou a ser valorizada, portanto o seu atendimento teve que acompanhar os rumos da história. Sendo assim, a Educação Infantil de uma
perspectiva assistencialista transforma-se em uma proposta pedagógica aliada ao cuidar, procurando atender a criança de forma integral, onde suas especificidades (psicológica, emocional,
cognitiva, física, etc.) devem ser respeitadas.
Tendo em vista o forte caráter assistencial e filantrópico que marcou o trabalho das primeiras instituições voltadas para o atendimento da infância no Brasil, julgamos importante descrever os principais fatos históricos que marcaram seu processo de criação e discutir a postura
estatal frente à problemática da educação da infância. Buscando compreender o como e por
que surgiram as creches, pretendemos ainda discutir a legislação que regulamenta a Educação
Infantil no Brasil e sua adequação às necessidades educacionais da primeira infância, mencionando ainda a dicotomia cuidar x educar na educação desenvolvida no contexto das creches
públicas brasileiras.
Sendo assim, o objetivo dessa monografia é apresentar como se desenvolveu o processo de atendimento às crianças pequenas nas creches brasileiras, valorizando a trajetória histórica que marca o processo de criação e implementação das instituições de Educação Infantil, sem
deixar de lado a construção do conceito de criança, essa monografia apresenta uma discussão
sobre o atendimento às crianças, desde o surgimento das creches à construção do sentimento
de criança como ser em desenvolvimento, e as importantes modificações na Legislação e Sistema Nacional de Educação que passa a apoiar a Educação Infantil.
Nesta perspectiva, através de uma pesquisa teórica, essa monografia propõe uma discussão sobre a evolução histórica da concepção de infância e sua repercussão no atendimento
destinado às crianças em instituições de Educação Infantil, buscando embasamento teórico nas
autoras Sônia Kramer e Zilma Ramos de Oliveira quando nos referimos ao contexto histórico da
educação infantil e à concepção de infância, como também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil,
tomando estes como base legal.

72

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

A INFÂNCIA
Segundo documentos oficiais da Educação (BRASIL, 2017), A infância da atualidade se diferencia do que se pensava alguns
séculos atrás. A concepção de criança é historicamente construída, por isso é que se pode
perceber os grandes contrastes em relação ao
sentimento de infância no decorrer dos tempos. A indiferença destinada à criança , que
hoje vemos como monstruosidade, há séculos
atrás era algo absolutamente normal.
A humanidade nem sempre viu a criança como um ser em particular, na sua singularidade e por essa razão, por muito tempo a
tratou como um adulto em miniatura. A criança começou a ser percebida e, com um novo
olhar, começaram a dar-lhe maior importância.
Através de um levantamento histórico sobre o
sentimento de infância, será possível definir e
registrar o seu surgimento e a sua evolução.
Nessa perspectiva a criança se caracteriza
pelo sentimento de infância, o seu modo de
agir e pensar, sua essência como ser diferente
do adulto, merecendo um novo olhar (BRASIL,
2017).

tes, uma vez que muitas não conseguiam ultrapassar a primeira infância (período da vida
que vai da concepção aos seis anos). O índice
de natalidade também era alto, o que ocasionava uma espécie de substituição das crianças
mortas. A perda era vista como algo natural e
que não merecia ser lamentada por muito tempo. A criança era encarada como um ser em
miniatura, assim que pudesse realizar algumas
tarefas, esta era inserida no mundo adulto, sem
nenhuma preocupação em relação à sua formação enquanto um ser específico, sendo exposta a todo tipo de experiência. Dessa forma,
a infância não era vivida, e a criança acabava
por assumindo funções de responsabilidade,
pulando etapas do seu desenvolvimento. Até a
sua vestimenta era a cópia fiel da de um adulto.

No século XVII, entretanto, a criança,
ou ao menos a criança de boa família, quer
fosse burguesa ou nobre, não era mais vestida como os adultos. Ela agora tinha um traje
reservado à sua idade, que a diferenciava dos
adultos. Jean-Jacques Rousseau, precursor da
pedagogia que inspirou muitos outros estudiosos, sistematizou toda uma nova concepção de
educação, em que a criança deveria ser educada, sobretudo em liberdade e viver cada fase
Na idade média, o comportamento era da infância na plenitude de seus sentidos.
caracterizado pela infantilidade entre todas as
Em seu livro O Emílio dividiu a vida do
idades. Nesse período, a infância durava até os
sete anos de idade, pois a partir desta idade jovem em cinco fases: lactância (até 2 anos),
a criança tem passa a compreender o que os infância (de 2 a 12), adolescência (de 12 a
adultos dizem. Por não haver clareza em rela- 15), mocidade (de 15 a 20) e início da vida
ção ao período que caracterizava a infância, adulta (de 20 a 25), em que os três primeimuitos se baseiam pela questão física e de- ros são de maior interesse para a pedagogia,
terminavam a infância como o período que vai mesmo porque segundo seu entendimento, até
do nascimento dos dentes até os sete anos de os doze anos o ser humano é praticamente só
idade, pois, nessa primeira idade, em que se sentidos, emoções e corpo físico, enquanto
nasce os dentes, é chamado de enfant (crian- a razão ainda se forma. Mais do que instruir,
ça), que quer dizer “aquele que não fala bem para Rousseau, a educação devia se preocunem toma perfeitamente as palavras por não par com a formação moral e política, de mater os seus dentes bem ordenados nem firmes. neira natural, interferindo o menos possível no
processo de desenvolvimento próprio do jovem
Para Arroyo (1989), até o século XVII (ARROYO, 1989).
a sociedade não dava muita atenção às crianças. Devido às más condições sanitárias, a
mortalidade infantil alcançava níveis alarman73
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As grandes transformações sociais
ocorridas no século XVII contribuíram decisivamente para a construção de um sentimento
de infância. As mais importantes foram as reformas religiosas católicas e protestantes, que
trouxeram um novo olhar sobre a criança e sua
aprendizagem. Outro aspecto importante é a
afetividade, que ganhou mais importância no
seio familiar. Essa afetividade era demonstrada, principalmente, por meio da valorização
que a educação passou a ter. A aprendizagem
das crianças, que antes se dava na convivência das crianças com os adultos em suas tarefas cotidianas, passou a dar-se na escola (ARROYO, 1989).

cos e morais. A vida familiar ganha um caráter
mais privado, e aos poucos a família assume o
papel que antes era destinado à comunidade.
É importante salientar que esse sentimento de
infância e de família representava um padrão
burguês.
No início do século XVIII, além da educação, surge o interesse pelas questões relacionadas à higiene e à saúde da criança, o
que levou a uma considerável diminuição dos
índices de mortalidade. As mudanças beneficiaram as crianças da burguesia, pois as crianças do povo continuaram a não ter acesso aos
ganhos representados pela nova concepção
de infância, como o direito à educação e a cuidados mais específicos, sendo, ainda, direcionadas para o trabalho. Porém, a criança sai do
anonimato e lentamente ocupa um espaço de
maior destaque na sociedade. Essa evolução
traz profundas modificações em relação à educação, que passou a atender as novas demandas que foram desencadeadas pela valorização da criança, pois a aprendizagem, além da
questão religiosa, passou a ser um dos pilares
no atendimento à criança (KRAMER, 2003).

O trabalho com fins educativos foi
substituído pela escola, que passou a ser responsável pelo processo de formação. As crianças foram então separadas dos adultos e mantidas em escolas até estarem prontas para a
vida em sociedade. Surge uma preocupação
com a formação moral da criança e a igreja
se encarrega em direcionar a aprendizagem,
visando corrigir os desvios da criança, uma vez
que se acreditava que ela era fruto do pecado
e deveria ser guiada para o caminho do bem,
que tem como consequência um atendimento
Entre os séculos XVIII e XIX é originado
destinado às crianças, de caráter repressor e dois tipos de atendimento às crianças, um descompensatório. Segundo kramer:
tinado aos filhos da elite, que tinha como característica a educação, e outro para as crianNesse momento, o sentimento de in- ças das classes desfavorecidas, que servia
fância corresponde a duas atitudes contraditó- para discipliná-las e guardá-las. Nesta época,
rias: uma considera a criança ingênua, inocen- surge a discussão sobre como educar as criante e graciosa e é traduzida pela paparicação ças, pensadores como Comenius, Rousseau,
dos adultos, e a outra surge simultaneamente Pestalozzi, Decroly, Froebel e Montessori conà primeira, mas se contrapõe à ela, tornando figuram as novas bases para a educação das
a criança um ser imperfeito e incompleto, que crianças. Embora eles tivessem focos diferennecessita da “moralização” e da educação fei- tes, todos reconheciam que as crianças possuta pelo adulto (KRAMER, 2003, p.18).
íam características diferentes dos adultos, com
necessidades próprias (OLIVEIRA, 2002).
De acordo com o autor (2003), esses
dois sentimentos são originados por uma nova
No século XX, após a primeira Guerpostura da família em relação à criança, que ra Mundial, cresce a idéia de respeito à crianpassa a assumir mais efetivamente a sua fun- ça, dando ênfase ao Movimento Escolanovista
ção, pois começa a perceber a criança como , fortalecendo preceitos importantes, como a
um investimento futuro, que precisa ser preser- necessidade de proporcionar uma escola que
vado, e portanto deve ser afastada de maus físi- respeitasse a criança como um ser específico,
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portanto, esta deveria direcionar o seu trabalho
de forma a corresponder as características do
pensamento infantil (OLIVEIRA, 2002).
Atualmente, vemos a criança como um
sujeito de direitos, situada historicamente e que
precisa ter as suas necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais supridas, num atendimento integrado e integral,
devendo ser respeitada na sua totalidade. Assim, a concepção da criança como um ser particular, com características bem diferentes das
dos adultos, portanto direitos enquanto cidadão, é que vai gerar as maiores mudanças na
Educação Infantil, tornando o atendimento às
crianças de 0 a 5 anos ainda mais específico,
exigindo do educador uma postura consciente
de como deve ser realizado o trabalho com as
crianças pequenas e quais as suas necessidades (OLIVEIRA, 2002).

A EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação da infância constitui uma
preocupação antiga, podemos encontrar registros a esse respeito em escritos deixados desde a antiguidade por Platão (427-347 a C), no
qual já se referia à educação infantil através de
jogos educativos na família, com o objetivo de
preparar a criança para o exercício da cidadania. Aristóteles (384-332 a C) também propôs
que dos cinco aos sete anos, as crianças poderiam vir a receber em casa educação para
a higiene e o endurecimento, e dos cinco aos
sete, já poderiam assistir algumas lições (BRASIL, 2017).
Nos séculos XI e XII, pensadores humanistas como Erasmo (1465-1530) e Montaigne (1483-1553) sugerem uma educação
que respeitasse a natureza infantil e estimula
a criatividade articulando o jogo à aprendizagem. Assim, por muitos séculos, a partir de
uma visão de criança como ser não dotado de
identidade pessoal, a responsabilidade com o
cuidado e com sua educação foi atribuída à
família e, principalmente, às mulheres, através
de sua inserção nas práticas domésticas ou
sociais dos adultos, práticas essas diversificadas em função da classe a qual pertenciam as
crianças. Para Oliveira (2002), em que pese

a histórica hegemonia da educação das crianças pequenas na família, modos de atendimento extra doméstico foram se constituindo, junto às camadas sociais desfavorecidas, desde
as sociedades primitivas, através de relações
de parentesco, e se fizeram presentes na Idade Antiga, com as “mães mercenárias” e nas
Idades Média e Moderna com as “rodas dos
expostos” ou os “lares substitutos”, sob a responsabilidade de entidades religiosas ou filantrópicas (BRASIL, 2017).
Embora a ideia de educar formalmente
crianças menores de seis anos de todos os
extratos sociais já estivesse presente nas publicações de Comenius (1592-1670) em que defendia para a infância, uma educação maternal
voltada para o exercício dos sentidos, a formalização de atendimentos a esse segmento da
população se origina como reflexo direto das
intensas transformações sociais, econômicas,
políticas e ideológicas, decorrentes da expansão comercial, da Revolução Industrial e do desenvolvimento científico que marcaram a passagem para a Idade Moderna. É no contexto da
emergência das ideias de família nuclear, de
educação como investimento para o desenvolvimento social, de escolaridade obrigatória, de
criança como pessoa com necessidades especiais, de infância como fase de preparação
para a vida adulta e, ainda, do ideário pedagógico moderno, que se origina a trajetória da
constituição do atendimento às crianças(BRASIL, 2006).
Para atender às crianças pobres, órfãs,
abandonadas ou filhas das mães que ingressaram no trabalho das fábricas, foram criadas,
nos séculos XVII e XVIII, na Inglaterra, na França e em outros países da Europa, as primeiras instituições, orientadas pelos conhecimentos da medicina e pelos preceitos da religião,
que tinham como objetivo principal a guarda
de crianças a partir de dois anos, incluindo os
cuidados com sua saúde e alimentação, bem
como, em alguns casos, sua iniciação em um
ofício. Eram as “escolas de caridade” ou “escolas de damas” (OLIVEIRA, 1994).
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Nesta concepção, as mulheres responsáveis por exercer as tarefas advindas dessas
finalidades, os requisitos necessários guardam
proximidade com os atribuídos à mãe, além de
conhecimentos de puericultura e do sentimento de piedade. A preocupação com a educação
da criança da época, tanto as de famílias ricas,
entregues a preceptores, cujas ações orientavam-se para o disciplinamento severo e para o
intelectualismo enciclopedista; como as mais
pobres, caracterizadas como carentes ou deficientes entregues aos asilos, suscitou as ideias
de pensadores considerados precursores na
área, por terem elaborado princípios e propostas para a organização da educação infantil e
para a caracterização do profissional responsável e de sua função (OLIVEIRA, 1994).

No início do século XX que Decroly
(1871-1932) e Maria Montessori (1879- 1952),
a partir de experiências individuais com crianças excepcionais e preocupações médicas,
contribuíram para a constituição da especificidade da educação infantil e seu caráter pedagógico. Decroly propôs metodologias de ensino que explorassem as funções psicológicas e
os interesses da criança. Montessori, ocupando-se do atendimento de crianças carentes,
propôs uma pedagogia fundada em princípios
científicos, especialmente da psicologia do desenvolvimento, que atendesse às necessidades da criança e estimula seu desenvolvimento
através de um ambiente com atividades e materiais adequados aos objetivos e aos momentos do processo (BRASIL, 1998).

Ao conceber a infância como um tempo com valor próprio, e a criança enquanto ser
com necessidades específicas que precisavam
ser respeitadas por sua primeira educadora natural, a mãe, Rousseau (1712-1778) inovou as
concepções de seu tempo, sendo seguido por
Pestalozzi (1746-1827) que defendia para as
crianças um ambiente educativo natural, disciplinado, prático e afetivo, envolvendo, portanto,
cuidado e educação, o que pressupunha, além
de amor, conhecimentos pedagógicos específicos por parte da professora. Inspirado por
essas ideias, Froebel (1782-1852) fundou, em
1837, o primeiro ambiente destinado à educação de crianças de zero a seis anos fora do lar:
o kindergarten (Jardim de Infância), cujas práticas, diferentes das pertinentes às instituições
assistenciais e das escolas tradicionais, deveriam orientar-se para os interesses e necessidades da criança e caracterizar se pela cooperação, experimentação, ludicidade e liberdade.
Para este fim, exigia-se a preparação de moças
- as “jardineiras” - que integrassem, em suas
condutas, sentimentos e atitudes de mãe, de
quem seriam substitutas para as crianças. Para
sua formação, empregava manuais com princípios da psicologia do desenvolvimento e de
religião (BRASIL, 2006).

Em sua pedagogia, Montessori definiu
o papel da responsável pelas crianças, a mestra, como organizadora do ambiente e facilitadora das atividades a partir da observação do
grupo. Para tal função, em vez de uma formação baseada em conhecimentos teóricos, demandava uma autoformação baseada no treino
e aperfeiçoamento de aptidões ou virtudes morais como paciência, delicadeza, autocontrole,
humildade e praticidade.Sob a influência dessas ideias e práticas que surgiram as primeiras
iniciativas na história da educação infantil no
Brasil (MONTESSORI, s/d).

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
A atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional preconiza que a atenção
do Estado às crianças de 0 a 5 anos passará a integrar o Sistema Nacional de Ensino,
articulando assistência e educação, guarda
e acesso ao conhecimento. Ao analisarmos
a trajetória histórica da atenção, acolhimento
e educação de crianças pequenas no Brasil,
encontramos uma origem assistencial filantrópica, um trabalho disciplinador e higienista,
voltado às camadas mais pobres, a órfãos e
filhos de trabalhadores, num esforço de moralização e domesticação das classes populares
que deixou marcas permanentes até os dias
atuais (BRASIL, 2006).
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Segundo Kramer (2003) o crescente
processo de industrialização nacional introduziu
fortemente a mulher no mercado de trabalho,
e em sua busca por cuidados para os filhos,
atribuiu às creches o papel claro de substitutas
maternas, entendidas na época como mal necessário, justificáveis apenas para famílias de
baixa renda, uma vez que as mulheres precisavam trabalhar e não possuíam alternativa para
a guarda de seus filhos. Neste contexto, algumas teorias psicológicas começavam a preconizar a presença insubstituível da mãe para o
adequado desenvolvimento da criança.
As mulheres começaram um movimento por um melhor atendimento a seus filhos,
o que tornaria consequente a tranquilidade no
trabalho. A expansão progressiva do atendimento pode ser ilustrada pela criação de vilas
operárias, creches e escolas maternais na década de 20, em São Paulo, em que os patrões,
visavam o controle dos operários que reivindicavam a existência de locais para a guarda e
atendimento de seus filhos. Em 1923, surge a
primeira regulamentação sobre o trabalho feminino que previa a instalação de creches e
salas de amamentação durante a jornada das
empregadas em regime de período integral,
numa perspectiva assistencialista e com o propósito de amenizar tais conflitos trabalhistas.
Ao mesmo tempo, são construídos e mantidos
pelo governo os primeiros jardins de infância
para atender, em meio período, os filhos das
classes mais abastadas (KRAMER, 2003).
A partir de 1942, durante o período do
governo de Getúlio Vargas (1937-1945), o Estado assume oficialmente as responsabilidades
na esfera do atendimento infantil, sendo criado
o Ministério da Educação e Saúde. Surge a Legião Brasileira de Assistência (LBA) e o Estado
passa a ter uma instituição de Assistência Social de âmbito nacional, subsidiando financeiramente as creches administradas por entidades
filantrópicas, até então mantidas basicamente
com doações das famílias mais ricas das diversas regiões do país, uma vez que permanecia
a ideia do Estado Mínimo com relação à edu-

cação infantil, em que não havia um compromisso por parte do poder público estadual em
criar e manter entidades que atendessem às
crianças provenientes de camadas populares
(BRASIL, 1998).
A Consolidação das Leis do Trabalho
em 1943 institui a obrigatoriedade de as indústrias manterem atendimento em creche aos
filhos de suas trabalhadoras, garantindo aumento da produtividade e autorizando o estabelecimento de convênios para essa finalidade.
Os anos 60 caracterizam-se pela abertura do debate sobre o caráter das creches.
Teorias pedagógicas começam a marcar presença, trazendo a concepção de carentes culturais às crianças das camadas populares. As
creches passam, então, a estabelecer funções
compensatórias por intermédio de programas
educativos que estimulem a aquisição das habilidades esperadas em cada faixa etária, de
acordo com os padrões estabelecidos para
crianças de classe média. “Inicialmente, a ajuda pública era restrita. Em 1962, por exemplo,
era subvencionada a manutenção pelo governo municipal de apenas cem crianças” (OLIVEIRA; FERREIRA, 1989, p. 39).
De um modo geral, as propostas do
Estado para atendimento à infância estavam
baseadas no estabelecimento de convênios
com entidades filantrópicas e particulares, na
manutenção do atendimento indireto e na implantação de programas como mães crecheiras, afastando-se, desse modo, da criação e
gerenciamento direto de instituições para o
atendimento da infância e, principalmente,
transferindo para a sociedade civil uma responsabilidade inquestionavelmente estatal. Neste
contexto, o Brasil absorve as teorias desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa, que
sustentavam que as crianças das camadas sociais mais pobres sofriam de privação cultural,
justificativas para explicar o fracasso escolar,
como afirma Oliveira:
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[...] conceitos como carência e marginalização cultural e educação compensatória
foram então adotados, sem que houvesse uma
reflexão crítica mais profunda sobre as raízes
estruturais dos problemas sociais. Isso passou
a influir também nas decisões de políticas de
Educação Infantil (OLIVEIRA, 2002, p.109).
Nos fins dos anos 70, ainda com o propósito de combater o alto índice de mortalidade infantil, o governo inicia, por meio da Legião
Brasileira de Assistência, um trabalho mais sistemático de atenção às crianças, com a implementação do Projeto Casulo, atingindo 3.107
municípios (74% dos existentes) em 1987. Os
resultados de todo esse movimento são visíveis pelo aumento numérico de entidades subsidiadas, pelo crescimento de construção de
creches (caso de São Paulo), pela institucionalização das creches domiciliares e, na década
de 80, pela maior ênfase, especialmente por
parte da Legião Brasileira de Assistência, na
capacitação de recursos humanos e no monitoramento da qualidade do atendimento (BRASIL, 1998).
No fim dos anos 80, a Constituição Federal soprar novos ventos e propõe à sociedade a discussão da creche como direito da
criança à educação, mas além da segurança
e proteção. Nesse processo histórico, surgem
novas competências e introduz-se, na Constituição Federal, a Assistência Social como política de seguridade social e a Educação Infantil
como política de educação, regulamentadas,
posteriormente, pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDB),
estabelecendo:
Art.29. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem por finalidade
o desenvolvimento integral de crianças até 5
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches ou entidades equivalentes,
para crianças de até 3 anos de idade; II – Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade.
(BRASIL, 1996).
E, como também, pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Anunciam-se
novos debates e embates em torno de prioridades e competências de cada instância de
governo, especialmente com relação às destinações orçamentárias cativas.
Em 1998, é criado o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI),
um documento que procura nortear o trabalho
realizado com crianças de 0 a 5 anos de idade. Ele representa um avanço na busca de se
estruturar melhor o papel da Educação Infantil,
trazendo uma proposta que integra o cuidar e
o educar, o que é, ainda hoje, um dos desafios
da Educação Infantil.

LEGISLAÇÃO PARA AS CRECHES
APÓS 1988
O art. 208, IV, da Constituição Federal de 1988, determina o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco
anos de idade entre os deveres do Estado e
do Poder Público para com a educação, reconhecendo, pois, a creche enquanto instituição
educativa. Na LDB 9394/96, em seu art. 29,
a educação infantil é definida como a primeira
etapa da educação básica, dando sua devida
importância social ao integrá-la à formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Deste modo, a educação infantil, assim
como o ensino fundamental e ensino médio,
passa a integrar a educação básica. A nova legislação educacional marca uma mudança em
relação ao papel do Estado enquanto Poder
Público para com essa faixa etária, que deixa de ser apenas um lugar em que se deixa
crianças pequenas, para que as mães possam
trabalhar, conforme a Lei da Reforma de Ensino de 1971, e passa a ser lugar para educar e
cuidar (BRASIL, 1988).
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Educação infantil enquanto direito, de
acordo com a Constituição Federal e a LDB, é
direito da criança e da família, dever do Estado
e Poder Público e da família, não obrigatória
para creches (obrigatório a partir dos 4 anos
nas pré - escolas) e gratuita nos estabelecimentos oficiais (BRASIL, 1988).

Ainda no art. 211, § 1º, e a LDB, art.
9º, III, a União tem a obrigação de prestar assistência técnica e financeira aos Estados, DF
e Municípios para o desenvolvimento de seus
sistemas de ensino, exercendo função supletiva e redistributiva, tendo como prioridade o
ensino fundamental.

Na LDB, recebe tratamento igual ao do
ensino fundamental e do ensino médio, com
capítulo próprio, além de ser definida como
primeira etapa da educação básica, tem por
finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos psicológico, intelectual,
físico e social. A Educação Infantil é complementar à ação da família e da comunidade no
desenvolvimento da criança, sendo, necessária
a integração escola-família-comunidade para
que isso ocorra. E deve ser oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças
de zero a 3 anos e pré-escolas para crianças
de 4 e 5 anos. O atendimento em entidades
equivalentes à creche é aprovado pela necessidade de reconhecer a realidade preexistente
à nova legislação, em razão da demanda ser
maior que a procura (BRASIL, 1996).
A avaliação da criança na educação
Infantil não deve ser realizada com o objetivo
de promover, nem mesmo para o acesso ao
ensino fundamental. As diretrizes nacionais
prevêem o estabelecimento de competências
e diretrizes nacionais para a educação infantil. Neste ensejo, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou o Parecer nº 22/98 e
a Resolução nº 1/99 instituindo as diretrizes
curriculares nacionais para a educação infantil, a qual norteia a organização das propostas
pedagógicas destas instituições. O CNE também aprovou o Parecer nº 4/2000 que dispõe
sobre Diretrizes Operacionais para a Educação
Infantil.
De acordo com a CF, art. 211, § 2º,
e a LDB, art. 11, V, a educação infantil é de
responsabilidade prioritária dos Municípios,
constituindo responsabilidade destes a oferta
da educação infantil à população brasileira.

Por meio de diversas iniciativas do MEC,
a União vem cumprindo essa determinação legal, dentre elas, podemos citar: o Referencial
curricular nacional para a educação infantil
(RCNEI) em 1998; o primeiro Censo da Educação Infantil em 2000, realizado pelo INEP cujos
resultados divulgados em 2001 permitiram um
diagnóstico mais preciso da educação infantil
no País; programas para formação continuada
com base nos RCNEI com financiamento do
FNDE, e de liberação de recursos para ampliação e construção de novas escolas.
Porquanto, se no Município, o sistema
municipal de ensino está instituído, as instituições de educação infantil municipais e privadas integram o sistema municipal e as instituições de educação infantil estaduais integram
o sistema estadual de ensino. Mas, se no Município mantém-se a rede municipal de ensino
integrada ao sistema estadual de ensino, todas
as instituições de educação infantil (estaduais,
municipais e privadas) integram o sistema estadual de ensino (BRASIL, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história das creches como instituição educacional no Brasil constitui algo extremamente recente, de tal modo, tanto a identidade da instituição quanto dos profissionais que nela
atuam estão em processo de construção. Sendo assim, discussões, pesquisas e uma adequada
formação de educadores são elementos de extrema importância, pois favorecem o processo de
consolidação da creche como Instituição de Educação Infantil.
Apesar das conquistas em termos de direitos da infância, legalmente reconhecidos, as
pesquisas e divulgação de resultados, sobretudo referente ao nível de formação de professores
e ao acesso e atendimento prestado às crianças em creches e pré-escolas, haja vista que, passados vinte e dois anos da promulgação da nova Constituição Federal, a Educação Infantil ainda
não conquistou o reconhecimento governamental de sua real importância, tampouco obteve os
investimentos necessários para a efetiva realização de um trabalho de qualidade.
Podemos dizer que, tanto a permanência dos alunos, quanto o seu desempenho em
etapas educacionais posteriores podem ser influenciados negativamente ou positivamente pela
qualidade do ensino oferecido nos primeiros anos da criança, pois, é bastante conhecida a importância do estímulo cognitivo e social nesta etapa da vida para o desenvolvimento integral e
formação da base fundamental para o sucesso educacional.
Deste modo, este trabalho, além de resgatar o processo histórico de criação da creche,
de buscar um melhor entendimento do seu funcionamento e forma de atendimento, pode constituir uma maneira de alcançar os educadores e demais profissionais que trabalham nessas instituições, despertando sua consciência sobre a importância do trabalho que desenvolvem junto
às crianças.
Portanto, ao finalizarmos, entendemos que a Educação Infantil atual é um processo em
transformação, do qual participamos ao nos aproximarmos da discussão histórico-social da concepção de criança, do debate nacional das políticas e das diretrizes pedagógicas, de um modo
geral, de como a criança tem sido concebida e tratada pela educação.
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O NEGRO E A INSTITUIÇÃO ESCOLAR: O
ESPAÇO REALMENTE OCUPADO POR ELE:
UM RECORTE BIBLIOGRÁFICO

RESUMO: Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo compreender como a educação acolheu e/ou excluiu os negros ao longo da história
e como isso impacta a percepção dos mesmos dentro do sistema escolar atual. A partir de
uma pesquisa bibliográfica e documental, queremos salientar como se desenhou a história
do aluno negro dentro da instituição escolar, desaguando na evasão escolar dos dias atuais.
Compreendendo palavras e conceitos chaves para a definição e delimitação das questões étnico-raciais, esta pesquisa tem como motivação o presenciar atitudes de preconceito no ambiente escolar em repetidas formas e com acobertamento quase sempre garantido. Consiste
em verificar através da literatura e documentos disponíveis, o papel da educação ao longo da
história como facilitador ou dificultador da inserção do aluno negro. As ideias, preferências,
valores e atitudes das pessoas que delimitam as necessidades e ocupações da escola transformam-se em leis e decretos que definem o papel deste aluno na educação formal. Existem
temas que, embora sejam de fundamental importância e que constem nas políticas educacionais, costumam ser silenciados dentro da escola. Um desses temas será abordado neste
trabalho é a questão étnico/racial, onde agregamos racismo, preconceito e discriminação. O
estudo pretende trazer contribuições e sensibilização acerca da visão da educação o aluno
negro.
Palavras-chave: Educação; Aluno Negro; Trajetória Escolar; Discriminação.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo o objetivo principal é delimitar relações entre a inserção e exclusão
do aluno negro na escola com o atual momento onde os mesmos encontram-se
em evasão escolar. Abordar as conceituações sobre ser negro dentro da escola
no Brasil, iniciando por um breve histórico sobre o espaço do aluno negro na educação formal
desde seu surgimento, passando por um recorte sobre a evasão escolar dos alunos negros.
Com base nessa realidade complexa, em que grupos raciais são considerados superiores ou inferiores, criando uma hierarquia social baseada na cor e nas características fenotípicas
das pessoas é que este estudo se propõe a auxiliar na compreensão da situação atual dos alunos negros na escola pública brasileira
Na discussão sobre as desigualdades raciais muitos detalhes precisam ser esmiuçados,
e se possível compreendidos. Por isso, a importância de compreender o histórico do aluno negro dentro da instituição escolar, e como ele foi evoluindo ao longo dos anos de forma bastante
devagar.
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).
A s 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).
No segundo subitem são abordados alguns dados que ajudam a identificar os problemas
enfrentados pelo alunado negro ao longo dos anos e atualmente dentro do ambiente escolar.
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O NEGRO PRESENTE NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR - Um breve histórico
Dentro do ambiente escolar, as marcas
deixadas pelo mito da democracia racial continuam existindo, muitos indivíduos e às vezes a
própria instituição escola, defendem o esforço
pessoal como único responsável pela trajetória
escolar do negro, ignorando assim todos os
processos históricos que limitaram o acesso
desse grupo ao ensino formal, ora impedindo
o acesso, ora a permanência.
A escola cumprindo sua função de reproduzir a ideologia dominante e as relações
de dominação existentes na sociedade, por
muito tempo manteve o negro excluído da educação formal, através de vários mecanismos
desde o período pré – abolição. 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).
A Constituição, alguns decretos e leis já
impediram o acesso de alunos negros na escola formal, esses impedimentos vieram algumas
vezes de forma camuflada como a proibição de

não brasileiros de estudar nessas instituições
(a população escrava em sua maioria era composta por escravos de origem africana), ou até
mesmo de maneira explícita como proibindo
escravos, pretos africanos, crianças escravas
ou com moléstias contagiosas, fossem livres
ou libertos, de frequentar as escolas (BRASIL,
1998).
No ano de 1879, é instaurada a Reforma do Ensino Primário e Secundário proposta por Leôncio Carvalho que completava
o projeto educacional do Império, onde entre
outras propostas se eliminava a proibição de
escravos frequentarem a escola pública (cursos noturnos, voltados a adultos), os cursos
poderiam ser criados pelos poderes públicos
ou por particulares, incluindo associação e/ou
entidades literárias e políticas (GONÇALVES,
2002, p.237).
É interessante ressaltar que nem todas
as províncias tornavam possível a inclusão de
negros no sistema educacional e simplesmente se opunha a tal, não os matricularam em
seus cursos mesmo que fossem negros libertos. Alguns autores defendem a ideia de que a
maioria dos cursos que aceitavam negros eram
usados para divulgar ideias abolicionistas e
consequentemente conseguir mais adeptos as
lutas contra o sistema escravagista (GONÇALVES, 2002).
Entretanto, no Brasil as últimas décadas do séc. XIX foram tomadas por discussões
que tinham como objetivo principal definir os
rumos que o país deveria tomar. Surge então
à necessidade de transformar o Brasil em uma
nação ‘civilizada’ (seguindo moldes norte-americanos e de alguns países europeus), efervescem no país novas ideias científicas, políticas e
educacionais. A justificativa dos brancos para
a inserção dos negros na educação formal é
explorada por Barros:
Dentro do movimento de construção
de um país unido, coeso, inserido no ideal de
modernização a ser seguido, a inserção da população negra era um ponto fundamental, uma
preocupação com a especificidade da herança
escrava: o atraso – atribuído aos egressos do
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cativeiro e seus descendentes - ameaçava atra- brancos poderia criar uma situação de contapalhar os planos de forjar uma nação civilizada minação.
(BARROS, 2005, p.81).
Após a abolição da escravatura, que
O fim do sistema escravista, agora imi- ocorre em 1888, várias reformas são efetuadas
nente, faz surgir nas autoridades o temor em com a intenção de regulamentar o ensino públirelação a uma emancipação em demasiado co brasileiro. Porém, as reformas educacionais
abrupta, que não preparasse os escravos para decorrentes dos séculos XIX e XX, que tinham
a nova forma de trabalho. Ou seja, a exigência como seus objetivos: a democratização, a unide organizar o trabalho livre trouxe, simultane- versalização e a gratuidade do ensino, não se
amente, a necessidade de educar o homem preocuparam de fato em criar reais condições
para o trabalho (BARROS, 2005, p.81).
de acesso ao ensino por parte dos negros recém-egressos do cativeiro, portanto, deixando
Uma alternativa passa a ser vista na apenas por conta deles vencer as dificuldades
educação, que era capaz de disciplinar corpos do passado e construir uma nova identidade,
e mentes, ou seja, o chicote poderia ser substi- superando até mesmo reformas educacionais
tuído pela coerção realizada na escola:
que se baseavam em critérios econômicos, ignorando as dificuldades dessa camada da soA crença na escola como local privi- ciedade (BRASIL, 1998).
legiado de disciplinarização e construção de
cidadãos ideais era um dos pontos de vistas
Evasão escolar do aluno negro: alguns
comuns do período. A maioria dos discursos dados
emancipacionistas propalavam a necessidade
De acordo com estudos de Cavalleiro
de se inculcar nos libertos (e demais traba- (2000), um dos temas geralmente ‘esquecilhadores livres) o amor ao trabalho, entendido dos’ nos planejamentos e discussões da eseste como a forma mais eficaz de regenerar cola é exatamente o objeto de interesse desta
os negros (vítimas de seu passado escravo) e pesquisa, em geral, a escola considera irrisório
incluí-los como partícipes da nação (SANTOS, discutir as questões raciais e suas consequên2008).
cias. Entende muitas vezes que o assunto está
esgotado e que, portanto, torna-se dispensável trabalhos específicos sobre a temática em
Embora a educação fosse necessária qualquer esfera.
como adestradora dos ex-escravos, a permaInfelizmente é esse silêncio que ganência dos negros na escola era dificultada por rante a perpetuação do racismo ao longo dos
diversos empecilhos, entre eles a falta de ves- anos, o alunado negro sofre as consequências
timentas adequadas, dificuldades para compra desse silêncio e o presencia quase que cotidiado material escolar e da merenda e a situação namente:
de constrangimento à qual eram expostos peO silêncio que atravessa os conflitos
los xingamentos que recebiam dos alunos e étnicos na sociedade é o mesmo que sustenta
professores (SANTOS, 2008).
o preconceito e a discriminação no interior da
escola.De modo silencioso ocorrem situações,
Segundo Barros (2005), não é inco- no espaço escolar, que podem influenciar a
mum encontrar nos inúmeros relatórios e ofí- socialização das crianças, mostrando-lhes dicios da Instrução Pública de São Paulo, regis- ferentes lugares para pessoas brancas e netros de professores e inspetores caracterizando gras. A escola oferece aos alunos, brancos e
os alunos negros como: vadios, portadores negros, oportunidades diferentes para se sendas “piores práticas”, “falta de asseio”, e então tirem aceitos, respeitados e positivamente parconcluindo que a convivência com os alunos ticipantes da sociedade brasileira. A origem ét86
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nica condiciona um tratamento diferenciado na
Podemos então pensar que os probleescola (CAVALLEIRO, 2000, p.98).
mas educacionais das crianças, jovens e adultos negros estão atrelados apenas ao seu perPara o autor (2000), a omissão da es- tencimento à camada social menos abastada
cola diante das situações de discriminação ra- da sociedade em sua grande maioria, dedução
cial, muitas vezes é sustentada pelos gestores e simples que o senso comum costuma difundir
coordenadores, o que impossibilita a escola de e tomar como verdade. Ou seja, ser pobre ou
avançar perante uma situação tão delicada. As desfavorecido economicamente afeta de forma
desigualdades raciais deixam muitas marcas mais incisiva a vida de um indivíduo do que seu
em nossa sociedade e marcas mais profundas pertencimento racial (BARBOSA, 2005, p.6).
ainda são deixadas naqueles atingidos pelas
Entretanto a realidade social e racial
injustiças geradas a partir das tensões raciais brasileira é um tanto mais complexa e precisa
e sociais, que criamos, recriamos e mantemos ser analisada com cautela, entre as diversas
no dia-a-dia. O campo educacional também é razões para esta peculiaridade podemos frisar
responsável por sustentar essas disparidades e nossa história escravista, bem como nossa forpor isso torna-se importante explicitar os meios mação e percepção como povo, como novapelos quais isso se torna realidade.
mente Barbosa explicita:
BARBOSA (2005, p.5) nos diz:
Como os pretos são, geralmente, pesÉ bem sabido que as diferenças e de- soas mais pobres, as duas características são
sigualdades sociais têm importantes efeitos so- comumente confundidas e seria muito fácil
bre a escolarização e as trajetórias escolares. imaginar que classe é o principal fator de desiComo mostra a abundante literatura sobre o gualdade. No entanto, vários estudos demonstema, os estudantes provenientes de diferen- traram que raça tem efeitos específicos sobre
tes grupos sociais estabelecem relações dife- os retornos sociais no Brasil, especificamente
renciadas com a escola e obtêm dela retornos retornos educacionais. Isso quer dizer que os
distintos (BARBOSA, 2005, p.5).
estudantes pretos obtêm os piores resultados
não apenas por serem pobres, mas também,
Fica evidente na fala da autora a falta e independentemente, por serem pretos (BARde imparcialidade por parte da escola, muitas BOSA, 2005, p.7).
vezes não a vemos como instrumento de uma
Para o autor (2005), alguns ainda posociedade hierárquica que pretende manter deriam afirmar que o desempenho dos alunos
seus papéis sociais estáveis. Os preteridos e negros é inferior apenas por seu próprio emos beneficiados na sociedade como um todo, penho, pois caso tivessem mais vontade ou
o serão também dentro da instituição escolar, empenho alcançariam melhores resultados.
como novamente Barbosa coloca:
Este tipo de afirmação ignora os processos
O acesso aos níveis mais elevados de de exclusão que ocorrem no interior da escola
ensino é mais fácil para pessoas mais ricas como, por exemplo, os materiais didáticos e o
que para aquelas mais pobres. E, mesmo com papel exercido pelos professores e administrauma performance similar quanto ao aprendi- dores da escola.
zado, um garoto originário da classe operária
O sentimento de inferioridade que muitem menos chances de continuar estudando tos alunos negros (pretos/pardos) possui uma
depois do nível fundamental que um colega de razão de existir e continuar a se perpetuar e
classe média ou alta. Isso significa que o su- afetar a vida escolar dessa parte da população
cesso na escola – e não apenas o acesso a brasileira. A prática docente tem grande papel
ela – é socialmente condicionado (BARBOSA, nesta problemática, Telles destaca isto em seu
2005, p.6).
estudo etnográfico, onde observou desde o tratamento diferenciado que as professoras direcionam aos alunos brancos, sendo com eles
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mais solícitas e acolhedoras, à até mesmo a efetivação de profecias auto realizáveis onde a
imagem negativa dos alunos negros passava da imaginação das professoras para a efetivação.
Quando nos referimos à trajetória escolar de negros e brancos encontramos grandes
discrepâncias entre as categorias étnico-raciais, entre os elementos que nos provam esta diferença podemos destacar: anos de escolaridade, velocidade de promoção, taxas de repetência,
ingresso tardio, taxas de atraso idade/série e abandono. Telles (2003) aponta que os brancos
possuem mais anos de escolaridade independente da faixa etária, menos incidência de analfabetismo e maior número de concluintes do ensino superior.
Muitos estudos visam esclarecer as relações entre problemas sociais e as suas consequências no rendimento escolar e consequentemente com a evasão escolar, podemos citar entre
estes problemas: gravidez precoce, trabalho infantil, falta de acesso à saúde. Alguns dados, presentes no Atlas Racial Brasileiro (2004), podem nos ajudar a visualizar a posição da população
negra dentro destes problemas sociais (TELLES, 2003).
Um dos problemas contemporâneos apontados como uma das causas para evasão
escolar é a gravidez na adolescência, o Atlas Racial Brasileiro analisou a fecundidade na adolescência, ou seja, eram contadas nas estatísticas apenas as gestações que resultaram em nascidos vivos. A fecundidade na adolescência entre brancas e negras sofreu alterações ao longo
dos anos, em 1991, as mulheres brancas entre 15 e 17 anos apresentavam uma porcentagem
um pouco superior em comparação as mulheres negras (12,9% e 12,3% respectivamente). Avançando para o ano 2000, a participação relativa da fecundidade na adolescência das negras
(17,1%) ultrapassa a das brancas (15,6%). Considerando que as mulheres negras, apresentam
taxa de fecundidade ligeiramente maior do que a das brancas, a tendência é que encontremos
no Brasil nos próximos anos uma taxa ainda maior de fecundidade entre as adolescentes negras
(BARBOSA, 2005).
Outro problema presente em nossa sociedade é o trabalho infantil, nos últimos anos sua
incidência vem diminuindo, mas, ainda requer atenção. Nesta categoria também são mais afetadas as crianças negras do que as brancas, como se pode observar abaixo:
Gráfico nº 1 - Taxa de atividade do grupo etário 10 a 14 anos por raça/cor, Grandes
Regiões, 1980-2000

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1980, 1991 e 2000.
Tabela nº1 – Taxa de Atividade do Grupo Etário 10 a 14 anos, por Raça/Cor, Brasil e
Grandes
Regiões
Brancos
Negros
Redução
1980/2000
1980
1991
2000
1980
1991
2000
Brancos Negros
Brasil
12.98
9.34
7.97
16.02
11.51
9.69
-38.6%
-39.5%
Norte
9.81
7.93
8.75
12.12
9.42
10.15
-10.8%
-16.3%
Nordeste 14.16
9.56
9.26
17.91
12.13
10.13
-34.6%
-43.4%
Sudeste 11.00
8.34
6.43
13.18
10.51
8.54
-41.6%
-35.2%
Sul
16.29
11.35
9.58
21.44
15.98
11.22
-41.2%
-47.7%
Centro- 12.59
9.61
8.31
15.48
12.10
9.92
-34.0%
-35.9%
-Oeste
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1980, 1991 e 2000.
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Considerando estes dados, podemos
deduzir que um número maior de crianças negras estão ausentes do ambiente escolar por
conta da exploração do trabalho infantil. Entre
as causas que colocam as crianças negras em
situação de desvantagem dentro do ambiente
escolar podemos agregar este fator.

As estatísticas continuam apresentando um quadro geral ruim para a escolaridade
e escolarização da população negra, os piores
índices e as piores perspectivas, um ciclo vicioso que acontece a 500 anos no Brasil. Existe
um culpado? Existem combatentes? Como mudar esta realidade?

A pobreza também influencia na frequPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
ência das crianças a escola, seja por falta de
condições para manter-se nela ou pelo preconEsta pesquisa se configura como uma
ceito sofrido dentro da escola. Na sociedade pesquisa qualitativa, este tipo de pesquisa posque estamos inseridos, que valoriza em exces- sui características específicas:
so o poder de consumo, os com pouco poder
aquisitivo são massacrados sem que ninguém
[...] a pesquisa qualitativa costuma ser
intervenha. Segundo o Atlas Racial Brasileiro: direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir
A proporção de negros abaixo da linha eventos e, geralmente, não emprega instrumende pobreza no total da população negra no Bra- tal estatístico para análise de dados; seu foco é
sil vem mantendo uma tendência em torno de amplo e parte de uma perspectiva diferenciada
50% desde 1995. Enquanto isso, encontram- da adotada pelos métodos quantitativos ( NE-se metade, ou seja 25% de brancos abaixo VES,1996, p. 1).
da linha da pobreza, no conjunto da população
branca. Não se verifica nenhum avanço na diAinda sobre os métodos qualitativos:
minuição dos diferenciais entre negros e branEm certa medida, os métodos qualitaticos pobres desde o início da década de 1980 vos se assemelham a procedimentos de inter– quando começa a série estatística contida no pretação dos fenômenos que empregamos no
(ATLAS, 2004).
nosso dia-a-dia (sic.), que têm a mesma natureza dos dados que o pesquisador qualitativo
Somando-se todos esses fatores que emprega em sua pesquisa (NEVES, 1996,p.1).
agravam a situação de vida do negro no Brasil,
não é difícil justificar o alto índice de evasão
A primeira etapa para a realização desdos alunos negros no ambiente escolar. Vale te estudo será o levantamento bibliográfico. “A
salientar que deixamos fora desta abordagem realização de um levantamento bibliográfico
estatísticas como mortalidade infantil e espe- consiste na seleção de obras que se revelam
rança de vida, categorias em que o negro tam- importantes e afins em relação ao que se desebém apresenta os resultados negativos.
ja conhecer.” (MOROZ e GIANFALDONI, 2006,
p.31). Sendo este um meio necessário e válido
No ano de 2010, o IBGE (Instituto Bra- para a realização de qualquer tipo de pesquisa.
sileiro de Geografia e Estatística) divulgou que
a taxa de analfabetismo das pessoas de 15
anos ou mais de idade era de 13,3% para pretos em 2009, de 13,4% para pardos e de 5,9%
para brancos. Ou seja, os negros analfabetos
representam 26,7% da população com mais de
15 anos contra 5,9% dos jovens brancos na
mesma faixa etária.

89

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

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 nos “não iguais”:
[...] 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).

Ainda na perspectiva da exclusão no
interior da escola:
Alguns estudos sobre as oportunidades educacionais produzidos na primeira metade da década de 1990 tentaram analisar os
possíveis mecanismos de exclusão que funcionam no interior da escola. Essas pesquisas focalizaram, particularmente, os textos didáticos
e o papel do professor na reprodução das desigualdades sociais (BARBOSA, 2005, p.11).
Para alcançar os objetivos a que me
proponho, além de utilizar pesquisa bibliográfica, pretendo me valho de pesquisa documental. Necessária para a compreensão dos
norteadores com relação a temática estudada,
possibilitando assim identificar o ponto de partida comum a eles segundo a legislação vigente e seus reguladores:

A pesquisa documental é constituída
pelo exame de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser
reexaminados com vistas a uma interpretação
nova ou complementar. Pode oferecer base útil
para outros tipos de estudos qualitativos e posNo Brasil, existe uma constante discus- sibilita que a criatividade do pesquisador dirija
são sobre as causas dessa desigualdade den- a investigação por enfoques diferenciados (NEtro da escola, alguns defendem que as causas VES, 1996, p.3).
são sociais, outros defendem que a desigualdade tem cunho racial. Barbosa exemplifica de
forma clara e precisa como estes fatores se
interligam:
[...] Como os pretos são, geralmente,
pessoas mais pobres, as duas características
são comumente confundidas e seria muito fácil
imaginar que classe é o principal fator de desigualdade. No entanto, vários estudos demonstram que raça tem efeitos específicos sobre os
retornos educacionais. Isso quer dizer que os
estudantes pretos também obtêm piores resultados não apenas por serem pobres, mas também, e independentemente, por serem pretos
(BARBOSA, 2005,p.6).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é um direito de todos, logo 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.
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 a escola rompa com esse padrão, utilizando 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.
O Brasil possui características únicas com relação à mestiçagem e a percepção da cor
de seus habitantes, essa característica contribuiu imensamente para que há muitos anos atrás
fosse constituído e tido como verdadeiro o mito da democracia racial. Nesse sentido, Azevedo
(2004) se utiliza da Pesquisa Nacional de Amostras de domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE
em 1976 para ilustrar a dificuldade que a população brasileira apresentou na época para se classificar. Nesta pesquisa a categoria cor era preenchida livremente e no total foram contabilizadas
135 respostas diferentes para este quesito, ou seja, 135 cores distintas para o povo brasileiro.
Entre as quais podemos citar: branca-queimada, bem-clara, bem-morena, cor-de-café,
acastanhada, morena-bem-chegada, sarará, trigueira, cor-de-canela...
Os pesquisadores diante desta lista imensa de colorações necessitam tomar uma decisão sobre os futuros censos: ou retiravam o quesito cor da pesquisa ou restringiam as possibilidades de classificação nesse quesito. “Conclui-se, assim, pela imposição de um quadro fechado
de termos racionalizadores, capazes de podar pela raiz a ambigüidade das respostas livres e
criativas da população. [...] A partir daí, decidiu-se que o brasileiro a ser recenseado pode ter
apenas cinco cores: branca, parda, negra, indígena e amarela” (AZEVEDO, 2004, p.34).
População essa que vem sendo excluída historicamente, nos âmbitos econômico, social
e educacional, e isso se reflete na dificuldade que o jovem e a criança de ascendência negra
encontram no processo de construção da sua identidade.
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.
Sendo assim, é provável que a escola esteja de maneira (in)
consciente anulando o debate racial dentro do ambiente escolar,
com esta atitude a superação do racismo se torna inviável. A escola
com que sonhamos é a que efetivamente garante igualdade dentro de seus limites arquitetônicos, demonstrando então uma posição
contrária à perpetuação do racismo no espaço escolar.
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LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

RESUMO: Na ação de ler, o sujeito participa e interage de forma criativa e de acordo com seu
entendimento. A leitura favorece o imaginário da criança que interpreta além do que está ao
seu redor, ela é capaz de produzir textos com riquezas de informações em conformidade com
sua faixa etária e fase escolar. A leitura realizada de forma espontânea favorece a crítica e a
intencionalidade do autor levando-o assim, a desvendar seus significados. Este estudo tem
como objetivo conhecer algumas características da leitura, produção de texto e sua importância no desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens durante a vida escolar desde a alfabetização. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica referenciada por autores que
já escreveram sobre o tema, bem como leitura e pesquisa em sites acadêmicos especializados
neste tipo de trabalho. Desta forma, espera-se que esse breve estudo possa auxiliar na pesquisa de educadores que faz da leitura e produção textual, uma atividade constante nas aulas
de língua português aplicadas no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Escrita; Leitura; Conhecimento; Redação.
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INTRODUÇÃO

A

leitura e a escrita são práticas sociais de suma importância para o progresso da
cognição humana, já que ambas são fundamentais para o desenvolvimento da
inteligência e criatividade, como também proporcionar a aquisição da aprendizagem. A atividade da leitura incentiva o senso crítico ao promover a interpretação de texto, e, proporciona a ampliação do vocabulário e a criatividade no desenvolvimento da escrita e produção
de textos.
A escola como um espaço que tem como função promover a aquisição de conhecimentos, igualmente tem a responsabilidade de propiciar meios pelos quais os alunos possam desenvolver suas produções textuais de maneira crítica e objetiva, pautada nas diversas situações de
aprendizagens promovidas em sala de aula.
Este estudo objetiva conhecer algumas características da leitura e produção de texto,
sua importância no desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens durante a vida escolar desde a alfabetização.
A pesquisa tem início com o tema Processo cognitivo e aquisição de conhecimento; a
seguir será abordado o tópico; Alfabetização e habilidades de leitura e escrita e para finalizar no
último tópico trata do tema; Redação: registro e criação.
Desta forma, espera-se que este breve estudo possa ampliar o conhecimento de profissionais que atuam nas diversas modalidades de ensino nas quais a leitura e produção de textos
estão presentes.
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diferentes contextos, evocando o que aprenderam, não somente na situação em que foram
geradas e assimiladas, mas em diferentes conO século XXI coloca os educadores, textos da vida.
mais do que nunca, frente à necessidade de
A aquisição de conhecimento se dá
uma reavaliação da formação dos alunos e do
papel do professor no que se refere às práticas ativamente na medida em que o sujeito vai inpedagógicas voltadas a alcançar os objetivos corporando o objeto a ser conhecido aos esquemas construídos a partir de sua experiência
a que se propõe a educação formal.
sensório-motor. Os esquemas são as estrutuEmbora se devam levar em conta ou- ras mentais através das quais o homem organitros fatores – como os de ordem emocional e za intelectualmente o meio em que vive. Nosso
social, por exemplo, dos quais o professor não primeiro contato com o mundo se dá através
poderá dar conta – que interferem diretamente de nossos sentidos corporais e, a partir daí,
no processo ensino-aprendizagem, a divulga- extensões de sentido são estabelecidas.

PROCESSO COGNITIVO E AQUISIÇÃO
DE CONHECIMENTO

ção desses resultados tem levantado discusO conhecimento não é algo rígido e
sões na sociedade e, sobretudo, no meio docente que busca alternativas para melhorar a estanque, uma vez que o mundo muda e, consequentemente, a forma subjetiva, particular,
proficiência em língua portuguesa padrão.
de organizá-lo também muda. O conhecimento
O homem constrói o conhecimento que o homem tem de si mesmo e do mundo,
quando atua, física e/ ou mentalmente, sobre hoje, não é o mesmo que possuíam seus anteobjetos, assimilando o estímulo ou fazendo passados:
uma acomodação do novo com o que foi previamente interiorizado.
Na moderna ciência, o conhecimento
não é entendido, somente, como o saber sobre
alguns fatos ou o domínio de algumas informações, mas a habilidade de aplicar o conhecimento que se tem sobre um assunto a variadas
situações, de modo a alcançar objetivos ou novos conhecimentos.

Eu desejo que minhas crianças entendam o mundo, mas não somente porque o
mundo é fascinante e a mente humana é curiosa. Eu quero que elas o compreendam para
estarem em condições de torná-lo um lugar
melhor. O conhecimento não é o mesmo que
moralidade, mas temos que assimilar se queremos evitar erros passados e nos movermos em
direções mais produtivas. Uma parte importante desse entendimento é saber quem somos
e o que podemos fazer [...] (tradução nossa),
(GARDNER, 1999, p. 180-181).

O conhecimento é, pois, uma ferramenta de que o homem lança mão para dar sentido à sua existência. Construir o conhecimento
Gardner vê a inteligência como a cafoi fundamental para sobrevivência humana ao
longo da história: produzir significava garantir a pacidade de resolver problemas ou criar algo
de valor a uma ou mais sociedades (Gardner
existência material.
e Hatch, 1989). Uma das sete inteligências forO ser humano está imerso num meio muladas pelo teórico (1999, p.41-43) é a inteliem que a aprendizagem ocorre de forma cons- gência linguística. Valorizada na escola, a intetante. A todo momento, deparamo-nos com si- ligência linguística envolve “sensibilidade” em
tuações inteiramente novas ou situações que língua falada e escrita, habilidade de aprender
já são conhecidas, mas que portam alguns ele- línguas novas, capacidade de usar a linguagem
mentos diferentes. Os homens, salvo casos es- de forma a alcançar objetivos comunicacionais
pecíficos de distúrbios da mente, são capazes e a habilidade de usar a linguagem como meio
de utilizar as novas informações adquiridas em de processar outros conhecimentos.
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Nesse sentido, Noverraz (2001, apud
Estudos dentro das Ciências Cognitivas
SCHNEUWLY, DOLZ) afirma que:
admitem que o fenômeno da cognição ocorra no processamento simbólico das relações
Quando nos comunicamos, adaptamo- que os homens estabelecem consigo mesmos,
-nos à situação de comunicação. Não escreve- com os outros e com o mundo, tendo relação
mos da mesma maneira quando redigimos uma ampla com a linguagem, uma vez que a capacarta de solicitação, ou um conto; não falamos cidade cognitiva de pensar e transmitir ideias
da mesma maneira quando fazemos uma expo- e sentimentos realiza-se por seu intermédio
sição diante de uma classe ou quando conver- (KOCH; ELIAS, 2010).
samos à mesa com amigos. Os textos escritos
ou orais que produzimos diferenciam-se uns
A cognição é um processo de captação
dos outros e isso porque são produzidos em de sentidos, percepções e assimilação de cocondições diferentes. [...] Certos gêneros inte- nhecimento. Tem como material a informação
ressam mais à escola – as narrativas de aven- do meio em que se vive, além do que já está
turas, as reportagens esportivas, as mesas-re- armazenado na memória. O resultado do prodondas, os seminários, as notícias do dia, as cesso de aquisição de conhecimento corresreceitas de cozinha, para citar apenas alguns. ponde, na verdade, à soma total da experiência
Uma sequência didática tem, precisamente, a linguística humana, associada à existência do
finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor homem. Como ato ou processo de conhecer, a
um gênero de texto, permitindo-lhes, assim, es- cognição envolve, portanto, habilidades como
crever ou falar de uma maneira mais adequada a atenção, a memória, o raciocínio, a imaginanuma dada situação de comunicação. [...] As ção e a linguagem (KOCH; ELIAS, 2010).
sequências didáticas servem, portanto, para
dar acesso aos alunos a práticas de linguagem
A linguagem é tratada, na abordagem
novas ou dificilmente domináveis (NOVERRAZ, cognitivista, como um fenômeno biológico na2001 apud SCHNEUWLY, DOLZ, 2004, p.83). tural, inerente à espécie humana. Como um fenômeno natural, a linguagem pode ser descrita
como um continuum auto generativo e autosSaber ler e escrever são, na socieda- sustentável que serve como interface entre o
de contemporânea, imprescindíveis ao acesso homem e o mundo (Maturana e Varela, 1980).
a todo tipo de informação, o que permite ao A linguagem ocupa lugar central nos fenômecidadão participar de atividades produtivas e nos de cognição por ser um sistema de comucoletivas. Não dominar a leitura e a escrita na nicação motivado por um sistema de represenmodalidade padrão gera desvantagens e de- tação simbólica dos conhecimentos sobre as
pendências de todo o tipo. Para Koch; Elias coisas, os acontecimentos, as situações e as
(2010):
ações (KOCH; ELIAS, 2010).
[...] o estudo dos gêneros constitui-se,
sem dúvida, numa contribuição das mais importantes para o ensino da leitura e redação.
Para reforçar esse posicionamento, afirmamos
que, somente quando dominarem os gêneros
correntes na vida cotidiana, nossos alunos serão capazes de perceber o jogo que frequentemente se faz por meio de manobras discursivas que pressupõem esse domínio (KOCH;
ELIAS, 2010, p.122).

A língua é vista dentro dessa abordagem como uma base de conhecimento capaz
de refletir o sistema conceptual humano. E isso
só é possível graças a habilidades cognitivas
como a capacidade de estabelecer comparações.De acordo com os pressupostos teóricos
da linguística cognitiva, o sistema conceitual
humano estrutura-se em experiências concretas.
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A visão behaviorista, ou comportamentalista, da aquisição da linguagem defende que
está se desenvolve através de interações sociais do tipo estímulo – resposta. Assim, aprender-se-ia a falar por imitação, sendo o processo
de aquisição da linguagem reduzido à aquisição de hábitos. Os princípios, pois, que governam o behaviorismo, grosso modo, levam ao
entendimento de que se aprende através de repetição e estímulos, sendo estes fundamentais
para a formação dos hábitos desejados.

ALFABETIZAÇÃO E HABILIDADES DE
LEITURA E ESCRITA
Falar da redação na alfabetização pode
parecer estranho se pensarmos que esse período abrange o aprendizado das letras, sílabas,
palavras simples e pequenas frases. No entanto, vários estudos demonstram que, mesmo na
alfabetização, etapa escolar em que a criança
deverá aprender essas coisas, o ensino não
pode se limitar a elas. Isto é, desde a entrada
das crianças na escola, o texto deve ser uma
das coisas que são sistematicamente ensinadas. Tudo parte do texto (seja ele oral ou escrito) e a ele retorna. O queremos dizer com isso
é que toda aula vai girar em torno do texto.
Não tem como ensinar língua, principalmente a
redação, se o ponto de partida não for um bom
texto que sirva de base:

A capacidade inata de adquirir a linguagem é vista, pois, em associação a fatores de
ordem social. Fatores extralinguísticos, como
meio social e escolaridade, podem interferir,
diretamente, no comportamento linguístico da
criança. O contexto sociocultural determina o
que será aprendido, como é de que forma.Piaget ressalta as relações entre o desenvolvimenNão podemos esquecer, porém, que
to da linguagem e o desenvolvimento cognitivo
a alfabetização tem duas faces: uma relativa
geral.
aos adultos, e a outra, relativa às crianças. Se
em relação aos adultos trata-se de somar uma
Já Vygotsky explica o desenvolvimento
carência, no caso das crianças trata-se de preda linguagem e do pensamento como tendo orivenir, de realizar o necessário para que essas
gens sociais. Por sempre considerar o homem crianças não se convertam em futuros analfacomo ser social, seus estudos tiveram uma di- betos (FERREIRO, 1999, p.19).
mensão sócio histórica. Para o referido autor, a
linguagem é, ao mesmo tempo, um processo
Segundo a autora (1999), aprender
pessoal e social. Numa visão vygotskiana, o a escrever deve ser uma tarefa compreendihomem não é um ser social nem cultural sem da para além do domínio do código escrito e
a linguagem, vista como instrumento complexo das ferramentas básicas do escrever. Assim, a
do pensamento.
criança deve ter contato com o texto já no início
da alfabetização.
Os estágios pelos quais o ser humano passa são os de impulsividade motora, o
Por meio de textos variados, que traemocional, o sensório-motor e projetivo, o do tem de temas de interesse dos alunos na faixa
personalismo, o categorial e o da puberdade etária entre os 6 e 8 anos, o professor ensinará
e adolescência. Ao mudar de um estágio a ou- tanto as habilidades diretamente relacionadas
tro, a criança apresenta uma evolução mental à apropriação do sistema de escrita quanto os
usos sociais da leitura e da escrita, o letramenqualitativa.
to (FERREIRO, 1999).
Para Wallon, a aprendizagem ocorre na
Decorre daí que entendemos a alfabetiinteração. Sua teoria aponta a escola/educação como um meio que promove o desenvolvi- zação não só como um processo de apropriamento, um espaço de troca onde se criam as ção do sistema de escrita, de princípios gráficondições necessárias para que o aluno cons- cos e “formais” da língua, mas também como
sendo mais um recurso de que o aluno disporá
trua conceitos e seja um transformador da sua
para a interação, agora pela palavra escrita,
realidade e da realidade social.
manifestada nos mais diversos gêneros textu-
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ais. Isso sem perder de vista o letramento, que
se refere a um conjunto de práticas sociais que
se constitui na interação de sujeitos ou grupos,
práticas essas que se estabelecem por meio
da língua escrita. Observa Lerner (2002) que:

A língua oral é aquela transmitida no lar
e no convívio com os falantes que compõem a
comunidade linguística na qual o indivíduo se
insere. Assim, o homem aprende a se expressar dentro de um determinado grupo social utilizando a modalidade linguística que aprendeu
na prática cotidiana. A língua escrita é, em geral, oferecida ao indivíduo pela instituição escolar na modalidade da língua padrão (BRASIL,
1997).

[...] para concretizar o propósito de
formar todos os alunos como praticantes da
cultura escrita, é necessário reconceitualizar o
objeto de ensino e construí-lo tornando como
referência fundamental as práticas sociais de
leitura e escrita. Por em cena uma versão esPara Koch, Elias (2010):
colar dessas práticas, que mantenham certa
fidelidade à versão social (não-escolar), requer
Nessa concepção de língua como cóque a escola funcione como uma micro comu- digo – portanto, como mero instrumento de
nidade de leitores e escritores (LERNER, 2002, comunicação – e de sujeito como (Pré)deterp.17).
minado pelo sistema, o texto é visto como simples produto da codificação de um emissor a
É entre os seis e sete anos que a crian- ser decodificado pelo leitor/ouvinte, bastando
ça começa a ser alfabetizada. Os mecanismos a este, para tanto, o conhecimento do código
que coordenam os processos de aquisição da utilizado (KOCH; ELIAS, 2010, p.10).
língua oral e da língua escrita são considerados os mesmos, resguardando suas diferenças
estruturais. De acordo com Koch, Elias (2010):
A aquisição da língua escrita nas escolas brasileiras do século XXI vem sendo
[...] a leitura é uma atividade altamente propiciada a partir de duas práticas que se alcomplexa de produção de sentidos que se re- ternam: tradicionais de ensino mecânico ou soaliza, evidentemente, com base nos elementos cioconstrutivistas, ainda em número reduzido.
linguísticos presentes na superfície textual e na Provavelmente, como resultado de uma formasua forma de organização, mas que requer a ção de professores inadequada, grande parte
mobilização de um vasto conjunto de saberes. dos docentes das escolas brasileiras, sobretu[...] (KOCH, ELIAS, 2010, p.57).
do os de ensino fundamental, ainda adota uma
postura tradicional com relação à sua prática
pedagógica, entendendo o aluno como um ser
Os Parâmetros Curriculares Nacionais passivo (KOCH; ELIAS, 2010, p.10).
(PCNs), particularmente de Língua Portuguesa
(1997), afirma que:
Dentro dessa postura, o professor é um
transmissor de conhecimentos e acaba por reFormar um leitor competente supõe for- jeitar práticas que busquem romper com essa
mar alguém que compreende o que lê, o que visão, como é o caso do socioconstrutivismo.
possa aprender a ler também o que não está Dentro da perspectiva socioconstrutivista, e poescrito, identificando elementos implícitos, que demos citar os trabalhos de Ferreiro e Tebeestabeleça relações entre o texto que lê e ou- rosky (1986), sugere-se um contato com o textros textos já lidos, que saiba que vários senti- to escrito contextualizado e significativo. Dessa
dos podem ser atribuídos a um texto, que con- forma, através de práticas consistentes de leisiga justificar e avaliar a sua leitura a partir da tura e escrita, com textos que signifiquem algo
localização de elementos discursivos (PCNs, ao aluno, refletindo e levantando hipóteses so1997, p.54).
bre o que lê, esse desvenda o código escrito,
cabendo ao professor o papel de intervir para
tornar mais efetiva esta reflexão (FERREIRO;
TEBEROSKY, 1986).
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LER, COMPREENDER E APRENDER
Para Solé (2009), um dos muitos desafios
a serem enfrentados pela escola é o de fazer com
que os alunos aprendam a ler corretamente. Isto
é lógico, pois a aquisição da leitura é fundamental para comportar-se com autonomia nas sociedades letradas, e ela promove uma desvantagem
profunda nas pessoas que não conquistaram essa
aprendizagem.
Segundo Solé (2009), problema de ensino da leitura na escola não está fixado no nível do
método, mas na própria conceitualização do que é
a leitura, da forma em que é avaliada pelas equipes
de educadores, do papel que ocupa no Projeto
Curricular da escola, dos meios que se conferem
para beneficiá-la e, naturalmente, das propostas
metodológicas que se exercem para ensiná-la.
Solé (1987a) afirma que “a leitura é um processo
de interação entre o leitor e o texto; neste processo
tenta-se satisfazer (obter uma informação pertinente para) os objetivos que guiam a leitura”.
Essa afirmação tem várias consequências.
Em primeiro lugar, envolve a presença de um leitor ativo que processa e examina o texto. Também
implica que sempre deve existir um objetivo para
guiar a leitura; em outras palavras, sempre lemos
para algo. O leque de objetivos e finalidades que
faz com que o leitor se situe perante a um texto, é
amplo e variado. O leitor constrói significados do
texto. Isto não quer dizer que o texto em si mesmo
não tenha sentido ou significado. Os textos que lemos também são diferentes e oferecem diferentes
possibilidades e limitações para a transmissão de
informação escrita. São vários instrumentos que
possibilitam nossa leitura que pode ser de um artigo, um conto, relatórios, jornais, etc. (FERREIRO;
TEBEROSKY, 1986).
Para ler necessitamos, simultaneamente,
manejar com destreza, as habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias
e experiências prévias; precisamos nos envolver
em um processo de previsão e inferência contínua, que se apoia na informação proporcionada
pelo texto e na nossa própria bagagem, e em um
processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as previsões e inferências antes mencionadas
(BRASIL, 1997).

A leitura e a escrita aparecem como
objetivos prioritários da Educação Fundamental. Espera-se que, ao final desta etapa, o aluno
seja capaz de ler textos adequados para sua
idade de forma autônoma e utilizar os recursos
ao seu alcance para referir as dificuldades dessa área – estabelecer inferências, pressupostos; reler o texto; indagar ao professor; também
se espera que tenham interesses por determinado tipo de leitura e que neste período possam expressar suas opiniões sobre o que foi
lido. Um propósito significativo neste período
de escolaridade é que as crianças aprendam
progressivamente a utilizar a leitura com objetivo de informação e aprendizagem (FERREIRO;
TEBEROSKY, 1986).
A partir do Ensino Médio, a leitura é um
dos meios mais importantes na escola para a
execução de novas aprendizagens. Isto não
significa que não seja considerado mais necessário insistir no ensino, já que durante toda
etapa do Ensino Fundamental e, às vezes, também no Ensino Médio os professores ainda reservam um tempo para leitura, geralmente na
disciplina de “Linguagens”. Porém, à medida
que a escolaridade avança, amplia-se a exigência de uma leitura autônoma dos alunos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986).
Dessa forma, pode-se afirmar que, a
partir do Ensino Médio, a leitura aparenta seguir dois caminhos na escola: um deles pretende que as crianças e jovens melhorem sua
habilidade e, progressivamente, se familiarizar
com a literatura e adquiram o hábito da leitura; no outro, os alunos devem utilizá-la para ter
acesso a novos conteúdos de aprendizagens
nas diversas áreas que formam o currículo escolar. No entanto, nem sempre esses objetivos
se alcançam, e a solução para este estado de
coisas não pode derivar de enfoques reducionistas, que busquem um recurso para as dificuldades, as quais nos deparamos atualmente
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1986).
Para Solé (2009), os professores de todos os níveis, tem experimentado estratégias, métodos, materiais para envolver os alunos na leitura
e suprir os déficits que alguns deles manifestam
no decorrer dos anos. Durante toda nossa vida, a
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interação é um fator preponderante na construção
Quando a leitura envolve a compreendas representações da nossa realidade, da cultu- são, ler torna-se instrumento útil para aprender
ra, de forma ampla, envolvendo valores, conceitos, significativamente. Dessa forma, é possível
ideologias, comunicação, procedimentos, etc.
afirmar que quando a leitura é compreendida,
o leitor está aprendendo; à medida que esta
A atividade de leitura está dirigida pelos leitura o informa, permite que se aproxime do
objetivos que se pretende alcançar, ou seja, é pre- mundo de significados de um autor e oferece
ciso ter consciência sobre o porquê da leitura, se é novas perspectivas ou opiniões sobre determiapenas para obter informação ou se deleitar com nados aspectos. Por meio da leitura, é possível
um bom texto. A questão dos objetivos que o lei- a aproximação de múltiplas culturas, neste sentor se propõe alcançar é muito importante, pois tido, uma contribuição essencial para a cultura
determina tanto as estratégias responsáveis pela própria do leitor (BRASIL, 1997).
compreensão, quanto o controle, que de forma inconsciente vai exercendo sobre ele, à medida que
REDAÇÃO: REGISTRO E CRIAÇÃO
lê. Quando se lê e compreende, percebe-se que
além de ler, controla o que é para ser compreendiPara Lerner (2002), há dois tipos bádo (SOLÉ, 2009).
sicos de redação escolar, sendo um deles a
O controle da compreensão que o leitor
tem, é um requisito essencial para ler com autonomia, pois é nesse momento que entramos em
estado de alerta para entender a mensagem do
texto. Para que uma pessoa possa se envolver em
uma atividade de leitura, é necessário que tenha
clareza que é capaz de ler, compreender o texto
que tem em mãos, com autonomia como contando com o auxílio de outras pessoas que atuam
como mediador (SOLÉ, 2009).

redação de registro que são redações científicas e formais, tipicamente escolares, para fins
escolares. Nesse tipo de redação, há pouca liberdade criativa, mas há certos princípios que,
se seguidos, podem levar a uma boa redação.
Para o autor (2002), se, de um lado, a
redação escolar não permite muita liberdade,
tendo em vista certos gêneros textuais e seus
respectivos propósitos comunicativos, por outro, é no espaço escolar que a criatividade
deve ser estimulada. Para agir com liberdade é
necessária a responsabilidade, mas para saber
se o sujeito tem responsabilidade, é preciso
que ele tenha liberdade!

O autor (2009) chama a atenção para o
que acontece com os leitores principiantes, crianças ou adultos que estão começando a ler e que
por alguma razão não conseguem atingir a leitura
no mesmo nível dos colegas ou o nível esperado
pelo professor. Nestes casos, vai gerando uma exPara ser criativo, no sentido mais plepectativa de fracasso, é muito difícil o leitor poder
assumir o desafio que a leitura significa, se não no que a palavra possa assumir, será necesse intervém de forma que aquela expectativa se sário que o sujeito tenha liberdade para criar.
Essa liberdade inclui fazer as próprias escolhas
transforme em um sentido positivo.
com relação à linguagem, ao estilo do texto, às
A autora salienta que ler, é compreender, ideias que nele aparecerão etc. Por isso, o proe que compreender é sobretudo um processo fessor precisa estar atento ao poder criativo de
de construção de significados sobre o texto que seus alunos e incentivá-los a se implicarem em
pretendemos compreender. É um processo que seus textos, a serem autores de verdade, criatienvolve ativamente o leitor, à medida que a com- vos, inéditos e surpreendentes, sem medos. De
preensão que realiza não deriva da repetição do acordo com Lerner (2002):
conteúdo em questão. Por isso, é imprescindível o
leitor encontrar sentido no fato de efetuar o esforço
cognitivo que pressupõe a leitura (BRASIL, 1997).
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[...] O necessário é fazer da escola um
âmbito onde leitura e escrita sejam práticas vivas vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que permitam repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento, onde
interpretar e produzir textos sejam direitos que
é legítimo exercer e responsabilidades que é
necessário assumir (LERNER, 2002, p.18).

[...] a leitura é antes de mais nada um
objeto de ensino. Para que também se transforme num objeto de aprendizagem, é necessário que tenha sentido do ponto de vista do
aluno, o que significa – entre outras coisas –
que deve cumprir a função para a realização
de um propósito que ele conhece e valoriza.
Para que a leitura como objeto de ensino não
se afaste demasiado da prática social que se
quer comunicar, é imprescindível “representar”
O primeiro passo é garantir liberdade – ou “reapresentar” -, na escola, os diversos
ao aluno. E ela começa com a escolha dos li- usos que ela tem na sua vida social (LERNER,
vros que eles vão ler. Crianças e adolescentes 2002, p.79).
devem poder escolher um título e desistir da
leitura, assim como fazemos nós, os adultos.
É exatamente por isso, porque a aprenA grande escritora brasileira, Cecília Meireles, dizagem da escrita exige que se faça a escrita,
escreveu um livro importantíssimo chamado que se passe pela experiência e que se acu“Problemas de literatura infantil”.Conforme Lermulem experiências ao longo de um determiner (2002):
nado período que o fator tempo torna-se tão
importante. A escrita é menosprezada durante
[...] O necessário é fazer da escola um
quase toda a vida escolar. Tempo para escreâmbito onde leitura e escrita sejam práticas
ver! Produzir textos exige isso, e o professor e a
vivas e vitais, onde ler e escrever sejam insescola têm de conceder (LERNER, 2002).
trumentos poderosos que permitem repensar
o mundo e organizar o próprio pensamento,
É primordial que as escolas brasileionde interpretar e produzir textos sejam direitos que é legítimo exercer [...] (LERNER, 2002, ras de educação básica passem por uma reformulação a que abra tempo para as coisas
p. 18).
que realmente interessam na formação básica
Depois de um bom trabalho de leitura, desses alunos. É preciso dá a escrita o merelivre, mas planejada pelo professor, é hora de cido e necessário destaque na cena escolar,
iniciar o trabalho de escrita criativa. É bem ver- posto que acreditamos que o papel da escola
dade que a aprendizagem ocorre na medida é formar alunos linguisticamente competentes
em que vamos experimentando coisas. Saber (LERNER, 2002).
sobre algo não é necessariamente saber fazer
algo.
Com a escrita – e com quase todas as
outras atividades tecnológicas da vida – é bem
parecido. É bom que o aluno leia e tenha muito
acesso a textos escritos, que ele tenha acesso
às teorias e às explicações do professor, que
ele compare coisas. Mas, só a leitura não fará
dele um bom escritor. Ele terá de escrever muito, muitas e muitas vezes, reescrever, repetir,
fazer de novo, até ir ganhando experiência, superando desafios e transpondo os obstáculos
dessa aprendizagem. A esse respeito Lerner
(2002) ressalta que:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização da pesquisa propiciou o entendimento de algumas especificidades da leitura e produção de textos durante a vida escolar desde a alfabetização.
O primeiro tema abordado traz o conhecimento como um fator principal e não apenas
como um ato isolado, as habilidades adquiridas e como isso auxilia no cotidiano de todas as
pessoas. Esse conhecimento não é algo fixo e permanente, ao contrário, é algo que muda o
tempo todo, a cada momento é possível adquirir novos conhecimentos.
Na sociedade contemporânea, com o advento da internet, as informações chegam de
forma muito rápida, dessa forma, o ato de saber ler e escrever possibilita que as pessoas sejam
críticas e participativas atuando e empreendendo de maneira produtiva como cidadãos atuantes
na sociedade.
Ao falar da redação como registro e criação, explicita-se a sua relevância e, como através da orientação do professor, os alunos se tornarão aptos a criar e produzir de forma espontânea. O papel do professor, neste momento de criação, é incentivar a vontade de escrever cada
vez mais e melhor.
No tópico referente a ler, compreender e aprender, traz a importância de entender dois
aspectos fundamentais da leitura no espaço educativo, o primeiro aspecto é a observação de
que a leitura nos ajuda a ver sua potencialidade na formação integral da pessoa, o segundo, nos
alerta sobre a necessidade de ensinar a usar a leitura como instrumento e a questionar a crença
de que, quando uma criança aprende a ler, toma consciência que pode ler de tudo e também ler
para aprender. Desta forma, este breve estudo, mostra como a leitura e a escrita são fundamentais no cotidiano escolar desde a alfabetização, pois, é nesta fase que as crianças desenvolvem
o prazer em escrever.
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O DESAFIO DA GESTÃO E DA
COMUNIDADE ESCOLAR COM O
BULLYING
RESUMO: Este artigo científico tem o objetivo levar para a escola o tema bullying explorá-lo
junto com a comunidade escolar e tentar com que eles percebam que este tipo de maltrato vem levando muitos jovens ao suicídio. Descobrir o que leva o jovem hostilizar o colega,
porém sempre leva como brincadeira;levantar se o preconceito é uma questão familiar e se
os responsáveis são coniventes com os erros. O bullying começou a ser pesquisado cerca de
dez anos atrás na Europa, quando se descobriu o que estava por trás de muitas tentativas de
suicídio entre adolescentes. Sem receber a atenção da escola ou dos pais, que geralmente
achavam as ofensas bobas demais para terem maiores conseqüências, o jovem recorria a uma
medida desesperada. Atualmente, todas as escolas do Reino Unido já implantaram políticas
anti-bullying (Dreyer, 2003). A pesquisa terá como fonte a pesquisa bibliográfica, trazendo os
principais autores que estudam o tema bullying, também contará relatos de pais e adolescente.Uma pesquisa do IBGE realizada em 2009 revelou que quase um terço (30,8%) dos estudantes brasileiros informou já ter sofrido bullying, sendo maioria das vítimas do sexo masculino. A maior proporção de ocorrências foi registrada em escolas privadas (35,9%), ao passo
que nas públicas os casos atingiram 29,5% dos estudantes. No Brasil, uma pesquisa realizada
em 2010 com 5.168 alunos de 25 escolas públicas e particulares revelou que as humilhações
típicas do com o problema - seja intimidando alguém, sendo intimidados ou os dois. A forma
mais comum é a cibernética, a partir do envio de e-mails ofensivos e difamação em sites. Iremos verificar o que a sociedade pode fazer para combater o bullying.
Palavras-chave: Família; Comunidade Escolar; Sofrimento.
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INTRODUÇÃO

Q

uando falamos em educação engloba os processos de ensinar e aprender. É um
fenômeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos destas,
responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da transposição, às
gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência
e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. Fante (2005) a palavra bullying
é compreendida universalmente como um conjunto de comportamentos agressivos, repetitivos
e intencionais sem motivo aparente, adotado por um ou mais alunos contra outro (a) causando
angústia, dor ou sofrimento (FANTE 2005).
Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a todas as formas
de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação
evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e/ou angústia na vítima, tendo como objetivo intimidar ou agredir outra pessoa que não tenha a possibilidade ou capacidade
de se defender, sendo, assim, práticas violentas realizadas dentro de uma relação desigual de
forças ou poder.O Bullying pode ser distinguido em três situações: bullying físico, bullying verbal,
bullying social e relacional. Para que se entenda o que é bullying, precisamos entender alguns
conceitos que englobam tal palavra.
Preconceito é um “juízo” preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, culturas, lugares ou tradições considerados diferentes ou
“estranhos”. Ao ser usado no sentido pejorativo costuma ser simplista, grosseiro e maniqueísta.
As formas mais comuns de preconceito são: social, “racial”, cultural e “sexual”.Para o indivíduo
ser ou não preconceituoso podemos avaliar suas formas de socialização, isso distinguirá seus
primórdios e no que ele virá a se transformar. Este processo, será explicado por culturas e a
própria história no contexto em que se está inserido. Geralmente a pessoa que tende a ter esse
tipo de sentimento, não o faz apenas por um só tipo, ele engloba todos os preconceitos e alimenta todos eles. O assunto em questão diz mais sobre a pessoa preconceituosa do que aquele
que está sofrendo com este, por causa das características identificada ( WIKIPÉDIA/ definição
generalizada).
Segundo a convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho considera discriminação toda distinção, exclusão ou preferência que tenha por fim alterar a igualdade de
oportunidade ou tratamento em matéria de emprego ou profissão. Exclui aquelas diferenças ou
preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado emprego.
Este artigo tem o objetivo levar para a escola o tema bullying explorá-lo junto com a
comunidade escolar e tentar com que eles percebam que este tipo de maltrato vem levando
muitos jovens ao suicídio. Descobrir o que leva o jovem hostilizar o colega, porém sempre leva
como brincadeira; Levantar se o preconceito é uma questão familiar e se os responsáveis são
coniventes com os erros. A escolha do tema vem de como docente acreditar que podemos
junto com toda comunidade escolar desenvolver um trabalho em todas as disciplinas levando a
conscientização da gravidade do problema bullying. A escola maior centro de informação pode
e deve desenvolver um trabalho e dar subsídios as famílias como orientar de hoje trabalhar com
as diferenças para que elas não se torne um fator de preconceito que vem levando muitos não
agüentarem a pressão e partirem para o suicídio.
O trabalho terá como fonte de pesquisa bibliográfica, trazendo os principais autores que
estudam o tema bullying, também contará relatos de adolescente e pesquisas feitas com institutos de enriquecer a pesquisa.
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BULLYING FATOR DE RISCO
Dreyer (2003) o bullying começou a ser pesquisado cerca de dez anos atrás na Europa,
quando se descobriu o que estava por trás de muitas tentativas de suicídio entre adolescentes.
Sem receber a atenção da escola ou dos pais, que geralmente achavam as ofensas bobas demais para terem maiores conseqüências.
Ferreira (2002), refletir sobre educação no Brasil significa expressar compromissos e
esperanças de construir uma escola de qualidade e uma sociedade mais justa e humana. dessa
forma, necessitando-se que se tenha uma compreensão do projeto sócio-cultural da modernidade que define os projetos educacionais, a formação e a atuação dos seus profissionais.
Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática,
quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre
outros.
Agora o 07 de abril, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas.
A data foi instituída em 2016, por meio da Lei nº 13.277, relacionada à tragédia que ocorreu em
2011, quando um jovem de 24 anos invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de
Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 11 crianças.
No Brasil, a Lei nº 13.185 de 6 de novembro de 2015, estabelece o combate à intimidação sistemática (bullying) e aos casos de intimidação por meio da internet. Ela propõe a
capacitação de docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de prevenção, orientação e solução do problema; campanhas educativas, conscientização e informação;
instituição de práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da
identificação de vítimas e agressores e assistência psicológica, social e jurídica; integração dos
meios de comunicação com as escolas e a sociedade; e produção e publicação de relatórios
bimestrais das ocorrências de bullying nos estados e municípios para planejamento das ações.
O bullying, também chamado de intimidação sistemática, é “todo ato de violência física
ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando
dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”,
conforme definido pela Lei nº 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação
Sistemática (Bullying).
O bullying se diferencia das brigas comuns as que chegam às vias de fato ou as que
ficam apenas na discussão. Isso é considerado normal por Ciomara e chega, segundo ela, a
fazer parte do desenvolvimento. O problema, afirma, é quando se torna algo rotineiro, em que
um jovem ou grupo começa a perseguir um ou mais colegas.
Em 2009, uma pesquisa do IBGE apontou as cidades bullying são comuns em alunos
da 5ª e 6ª séries. Entre todos os entrevistados, pelo menos 17% estão envolvidos de Brasília e
Belo Horizonte como as capitais brasileiras com maiores índices de assédio escolar, com 35,6%
e 35,3%, respectivamente, de alunos que declararam esse tipo de violência nos últimos 30 dias.
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O BULLYING MOSTRADO ATRAVÉS DOS GRÁFICOS
GRÁFICO 1- O Brasil

Fonte: IBGE 2010
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, apontou Brasília como a capital do bullying. Segundo o estudo, 35,6% dos estudantes entrevistados
disseram ser vítimas constantes da agressão. Belo Horizonte, em segundo lugar com 35,3%, e
Curitiba, em terceiro lugar com 35,2 %, foram, junto com Brasília, as capitais com maior frequência de estudantes que declararam ter sofrido bullying alguma vez.
Gráfico 2 O Bullying

Fonte: Colégio Presidente Geisel
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Os gráficos demonstram desde quem conhece o que é bullying até pessoas que defendem esta prática.Fante (2005) no mundo real ou virtual, o problema requer atenção de pais e
professores.”Um dos maiores erros é menosprezar o sofrimento da criança. Não se deve dizer
para o filho deixar isso para lá” .
O bullying, quando não assistido de forma adequada, pode oferecer riscos e conseqüências para a escola e os alunos, tanto para o agressor quanto para a vítima e a testemunha.
Na escola, quando não se toma providência, esse problema tende a se alastrar e mais alunos
poderão vir a se tornar autores.
De acordo com Fante (2005), algumas vítimas “[...] em casos extremos, podem tentar
ou cometer suicídio. Os autores podem se tornar adultos agressivos, adotarem a prática de violência familiar, ou mesmo apresentar comportamentos anti-sociais, inclusive criminosos” (p. 32).
Aqueles que não superarem o sofrimento vivido poderão crescer com sentimentos negativos,
reforçando uma baixa auto-estima, tendo problemas de relacionamento na fase adulta, inclusive
de apresentarem comportamento agressivo.
Lei 1011/11, do deputado Fábio Faria (PSD-RN). O projeto original falava em intimidação
escolar, porém o relator considera o termo intimidação vexatória mais abrangente. “A incidência
dessas agressões não se dá exclusivamente no interior de estabelecimentos escolares”
Pela proposta, o crime consiste em intimidar, constranger, ofender, castigar, submeter,
ridicularizar ou expor alguém, entre pares, a sofrimento físico ou moral, de forma reiterada. A
pena prevista é de detenção de um a três anos e multa. Se o crime ocorrer em ambiente escolar,
a pena será aumentada em 50%.
À medida que as pesquisas na área avançam, cada vez mais temos consciência dos
efeitos devastadores do bullying em inúmeros indivíduos. Alguns estudos mostram que o bullying
praticado durante o período dos ensinos fundamental e médio – fase importante para a formação e desenvolvimento físico e intelectual do indivíduo – pode afetar as vítimas quando estas estão na educação de nível superior, o que mostra que mesmo depois de muitos anos, o indivíduo
ainda não supera o trauma das agressões morais e físicas sofridas na escola.
Segundo informações da Revista Veja, os homens são maioria absoluta na autoria dos
massacres. Dois terços pertencem a famílias bem estruturadas. Mais de 60% nunca tiveram comportamento ruim na escola. Quase metade tirava notas altas e participava de atividades sociais
dentro e fora da escola.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como a capital do bullying em 2010.
Em razão dos altos índices de ocorrência, principalmente em escolas particulares, as humilhações e provocações revelam uma estatística crescente nos últimos anos. Cenário que aterroriza
crianças, adolescentes e jovens.
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GRÁFICO 3- DADOS DO IBGE DE 2012 A 2015 - BULLYNG

Fonte: IBGE 2012
Costa (2015) com o crescimento da tecnologia cresceu, também, os casos de cyberbullying. Ele é um tipo de bullying praticado contra alguém virtualmente. A violência virtual se
torna ainda mais ameaçadora por ser silenciosa. Como existe a possibilidade de fazer agressões
virtuais de forma anônima, fica mais difícil encontrar o agressor.
Neto (2011, p.23) também ao falar sobre a classificação do bullying, diz que “nem todas as agressões podem ser classificadas como bullying, mas todos os atos de bullying são
agressões danosas e derivadas de comportamentos hostis e prepotentes, não importando a
forma como são praticados”. Sendo assim, deve ser observado até que ponto uma brincadeira
aparentemente sadia, passa-se a se tornar danosa à vítima, pois em algum momento de nossas
vidas passaremos por situações vexatórias, que nos causarão algum desconforto, porém, são
situações normais do cotidiano.

Figura 1- Cyberbullying

Fonte: Lei 13.185
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A ONG Internacional Plan e 2008 em suas pesquisas diz que muitos são os nomes”
dados as situações mencionadas. Alguns falam em insulto, intimidação, humilhação, violência
psicológica ou física. Outros, seguindo uma tendência internacional, falam em “bullying” – um
termo derivado de “bully” (valentão, em inglês), que tem sido usado para designar agressões ou
intimidações, principalmente no interior das escolas.
Guareschi (2008) o bullying pode se manifestar de quatro formas diferentes: física, verbal, psicológica e como cyberbullying. Essas formas podem se manifestar das mais variadas
situações, como:

QUADRO 1- FORMAS DIFERENTES DE BULLYING
verbal

Físico e
material

Psicológico e
moral

Insultar
Xingar
Gozações
Apelidos

Bater
Chutar
Espancar
Empurrar

Irritar
Humilhar
Excluir
Isolar

Ofender

Ferir

Ignorar

Piadas,
entre outros

Beliscar,
entre outros.

Desprezar,
entre outros

Sexual
Abusar
Violentar
Assediar
Insinuar
Entre
outros

Virtual
(ciberbullying)
Internet
Via celular
Blogs
E-mail
Perfil falso
Animações
no youtube, entre
outros.

Fonte : Guareschi (2008)
O bullying, de acordo com Gabriel Chalita, pode ser dividido de forma direta ou indireta:
A forma direta é utilizada com maior frequência entre agressores meninos. E as atitudes
mais usadas pelos bullies são os insultos, xingamentos, apelidos ofensivos por um período prolongado, comentários racistas, agressões físicas – empurrões, tapas, chutes – roubo, extorsão
de dinheiro, estragar objetos dos colegas e obrigar a realização de atividades servis. A indireta,
por sua vez, é mais comum entre o sexo feminino, tendo como características atitudes que levam
a vítima ao isolamento social, podendo acarretar maiores prejuízos, visto que pode gerar traumas
irreversíveis ao agredido. O bullying indireto compreende atitudes de difamações, realização de
fofocas e boatos cruéis, intrigas, rumores degradantes sobre a vítima e seus familiares e atitudes
de indiferença. Importante salientar que quando se trata da forma indireta do bullying, os meios
de comunicação têm grande relevância como forma mais rápida de propagação de comentários
cruéis e maliciosos sobre determinada pessoa pública. Esse modo de intimidação, ora mencionado, chama-se de “ cyberbullying, pois trata-se da utilização dos meios de comunicação, tais
como mensagens de correio eletrônico, blogs, torpedos, fotologs e sites de relacionamento”.15;
desde que sejam anônimos, para adoção de comportamentos produzidos de forma repetitiva,
por um período prolongado de tempo, de um indivíduo ou grupo contra uma mesma vítima, com
a intenção de causar danos ( CHALITA, 2008, p. 82).
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Podemos citar o caso mais atual de bullying. Em 2011, o “Massacre de Realengo” chamou a atenção do Brasil e do mundo. O autor do massacre havia sido aluno da mesma escola
e teria sofrido com bullying, motivo pelo qual especula-se que o fez planejar o massacre. Tudo
nos leva a perceber a entender que não podemos ignorar a gravidade do tema bullying. Quando
detectado deve ser trabalhado e de ambos os lados o que sofreu bullying e o que está cometendo pois sempre por trás existe uma história.
O bullying já é considerado um problema de saúde pública. E assim como existem vacinas para evitar epidemias, é fundamental criar mecanismos para minimizar os riscos de violência
escolar. E isso diz respeito à construção do conhecimento, por meio das chamadas “Escolas
Seguras.” Pois a segurança no ambiente escolar está relacionada à boa educação e a promoção
da saúde (LIBERAL et al. 2005, p. 3).
É necessário criar estratégias de prevenção na escola, pois as crianças e adolescentes
têm os seus direitos asseguradas pela lei. De acordo com LIBERAL et al. (2005) o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), assegura oportunidades e facilidades, a fim de possibilitar
desenvolvimento físico, moral, sociais e espirituais a todas as crianças e adolescentes no seu
ambiente de formação escolar (LIBERAL et al.(2005). Podemos relatar alguns casos:
Hanna Baker é uma adolescente recém-chegada em uma pequena escola no interior,
que sofre as mais variadas ações e agressões por parte dos novos colegas. Sem a ajuda e
acompanhamento adequado, ela toma uma decisão extrema: o suicídio. Na série em questão, a
escola nega conhecimento dos casos de bullying e essa é uma consequência grave.
A secretária de 54 anos Rosângela Muñoz sofreu bullying em sua infância por ser magra
demais. “Hoje não sou mais magra, mas para uma criança esse tipo de comentário é muito pesado. Acho um absurdo uma criança ter de passar por isso no século XXI”.
Hanelissa Zanateli fala que seu principal problema com o preconceito foi quando estudou em uma escola particular. “Me excluíam por não ter condições financeiras, logo meu desempenho escolar foi caindo. Fizeram muitas brincadeiras com fotos minhas que eles tiraram
escondidas e colocavam nas redes sociais. Foi aí que entrei em uma depressão e não queria
mais estudar”.
Em 2003, em Taiúva (SP), um ex-aluno voltou à escola e atirou em seis alunos e numa
professora, que sobreviveram ao ataque. Era ex-obeso é vítima de bullying, e após o atentado,
cometeu suicídio.Em 2004, em Remanso (BA), um adolescente matou dois e feriu três, após
sofrer humilhações (era também vítima de bullying). O bullying leva o indivíduo a um estágio de
sofrimento que pode ser irreparável:
Bandura (1973) afirma que as crianças aprendem a se comportar através de suas experiências em ambientes sociais. Os bebês e crianças pequenas são altamente egocêntricos,
como se o mundo girasse só à sua volta e estivesse pronto para atender todas as suas necessidades. Com o passar do tempo, começam a desenvolver relações de reciprocidade, de dar
e receber, de compartilhar, com enorme influência da educação que recebem primeiramente na
família (BANDURA, 1973).
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A FAMÍLIA E A ESCOLA TODOS NO COMBATE AO BULLYING
O primeiro é a própria Constituição Federal Brasileira de 1988, determina que haja “prioridade absoluta” na proteção da infância e na garantia de seus direitos, não só por parte do
Estado, mas também da família e da sociedade.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A proposta do programa é debater temas como combate às drogas, bullying, violência
nas escolas, evasão escolar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cidadania,
com a participação de juízes, professores, educadores, técnicos em psicologia e serviço social,
alunos e pais e demais interessados. Por meio dessas discussões, busca-se estimular o trabalho articulado entre as instituições de Justiça e de Educação.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Conforme o artigo 14 da referida lei, os sistemas de ensino públicos definem as normas desta gestão na educação básica,
de acordo com 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.
Os pais e professores devem estar atentos sobre a possibilidade real de conviver com
uma vítima silenciosa de qualquer tipo de violência, como também conviver com o(s) agente(s)
dessa violência. (Se a instituição de ensino não tomar providências, cabe aos pais ou responsáveis denunciar a violência ao Conselho Tutelar, pode até mover um processo junto a Justiça,
cobrando do agressor a reparação por dano moral ou físico).
Fante (2008) “À família compete ouvir e observar mudanças comportamentais indicadoras de problemas, como transtornos de ansiedade e de pânico, depressão, isolamento, anorexia
e bulimia nervosas, queda no rendimento, autoflagelação, evitação ou resistência em ir para a
escola, necessidade de mudar de colégio, ideações ou tentativas de suicídio, atitudes conspiratórias, excesso de tempo gasto nas redes sociais”.
A escola trabalha com a conscientização dos alunos e da família acerca do assunto,
deixando claro que é uma prática negativa, imoral e que, caso ocorra, terá suas devidas penalizações para os agressores.
O Massacre de Realengo de 2011. As famílias de todas as vítimas desenvolveram a
“Associação dos Anjos de Realengo” com o intuito de lutar contra o bullying e evitar a formação
de outros jovens que, assim como Wellington, acabam recorrendo a atitudes violentas diante da
intimidação.
Santos (2009) o grupo de bullies tem um líder, geralmente é o articulador, e os que agridem, são colegas que têm necessidade de aceitação pelo grupo e temem ser a próxima vítima.
Os meninos se impõem pela força física e as meninas tendem a praticar o terror psicológico e a
manipulação contra as colegas:
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A escola é corresponsável nos casos de bullying, pois é lá onde os comportamentos
agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam na maioria das vezes. A direção da
escola (como autoridade máxima da instituição) deve acionar os pais, os Conselhos Tutelares,
os órgãos de proteção à criança e ao adolescente etc. Caso não o faça poderá ser responsabilizada por omissão. Em situações que envolvam atos infracionais (ou ilícitos) a escola também
tem o dever de fazer a ocorrência policial. Dessa forma, os fatos podem ser devidamente apurados pelas autoridades competentes e os culpados responsabilizados. Tais procedimentos evitam
a impunidade e inibem o crescimento da violência e da criminalidade infantojuvenil (SILVA, 2015,
p.12).
As atividades escolares devem incluir a questão BULLYING. Por exemplo, nas aulas de
português, ciências, artes e educação física, podem ser criados espaços lúdicos em que se comente o assunto. As leituras propostas, eventualmente, podem tratar do assunto para esclarecimentos. Os pais precisam acompanhar esses trabalhos da escola, sendo informados sobre eles
nas reuniões. O bullying é resultado de uma dinâmica de relacionamentos que já acompanham
a criança de fora para dentro da escola – seja na passividade da vítima, na falta de empatia da
agressora ou agressor, ou na permissividade do espectador.
Mais importante que ensinar os conceitos de bullying e alertar crianças para que não
cometam ou permitam esse comportamento é ensinar, desde os primeiros até os últimos dias de
aula, posturas éticas e colaborativas, que devem permear todas as situações ao longo da vida,
inclusive a convivência com os colegas, dentro ou fora da escola. Os pais que perceberem que
o filho está praticando bullying precisam intervir imediatamente, não só para interromper o ciclo
tão prejudicial à vítima, mas para educar a criança para o convívio social saudável, respeitoso e
solidário.
Moreno (2002, p.251), os valores “são um dos traços mais importantes do aprendizado
no seio familiar”. Diante do que se tem comprovado por meio de estudos e pesquisas de autores, das ciências sociais, a família é a primeira escola de saber, de civismo e cidadania, é no lar
que a criança aprende a ter interesse pela vida, e ter confiança em si mesma, e acreditar que se
pode seguir em frente. Educar em valores só é possível quando existe um amor verdadeiro em
seu sentido mais profundo.
Chalita (2008, p.183-184) relata que, quando os pais descobrem que os seus filhos são
agressores, é importante manter um posicionamento firme, não ignorar a situação, nem fazer de
conta que está tudo bem. É essencial que eles procurarem saber como ajudá-los, falando com
os professores, com a direção da escola, com psicólogos ou profissionais da área, e sempre
estar acompanhando o processo de evolução e transformação desse aluno. Ao estudar os fatores familiares que contribuem para o bullying, Olweus (1980) notou que os seguintes fatores
apareciam consistentemente:
-Vida em família caracterizada por frigidez emocional;
-Maior probabilidade de organização caótica do lar;
-As famílias dos bullies tendiam a ser socialmente isoladas;
-Conflito e desarmonia dos pais Práticas de educação dos filhos ineficientes;
-Rigidez em manter a ordem da família.
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Especificamente, pais cujos filhos se tornam bullies geralmente usam disciplina severa.
Há chances dos pais terem sido bullies… A família como um todo é mais distante ou ‘desengajada’ estruturalmente e é provável que haja relações negativas entre irmãos.
O Gestor por meio da Proposta Pedagógica deverá favorece a criação de atividades
de estudo e reflexão para a equipe de educadores, fortalecendo a escola enquanto instância
de formação.Interfere na articulação geral do currículo, na organização do tempo e do espaço
escolar, uma vez que, para alterar a qualidade do trabalho pedagógico, torna-se necessário que
a escola se reformule como um todo.
Favorecer a compreensão da realidade e a participação social através dos temas transversais:
Ética: A reflexão sobre as diversas faces das condutas humanas deve fazer parte dos
objetivos maiores da escola comprometida com a formação para a cidadania.
Pluralidade Cultural: O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação
e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio
sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade.
Meio Ambiente: O ser humano faz parte do meio ambiente e as relações que são estabelecidas – relações sociais, econômicas e culturais.
Saúde: A escola cumpre papel destacado na formação do cidadão para uma vida saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si tem associação comprovada com o nível
de saúde dos indivíduos e grupos populacionais.
Orientação Sexual: A orientação sexual na escola deve ser entendida como um processo
de intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associada.
Devemos utilizar os temas transversais para tratar de problemas sociais atuais, reavivando as potencialidades de cada um e dando aos estudantes o estímulo para ampliarem o olhar
sobre diversas questões, sempre com respeito e tolerância às diferenças (OLWEUS. 1980).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família sempre que sentir um comportamento diferente até mesmo agressivo por parte
do filho, ou ele ficando isolado calado deve investigar tudo isto ajudará descobrir se o jovem
vem sofrendo Bullyng e contribuirá para diminuir o sofrimento. Todas estas contribuições vindas
da família e da escola pode colaborar para diminuir as tragédias que vem acontecendo por consequência do Bullying.
A pesquisa mergulhou-nos mais diversos livros sites, entrevistas, gráfico e vem comprovar que o problema do bullying já existe a muito tempo que a escola torna-se hoje o principal
cenário da hostilizaram, mas que vários fatores contribuem para que os casos e agravam um
deles é que se faz necessário cumprir a lei, está disposto no Eca na Constituição Federal, nenhuma criança ou adolescente poderá passar por maus tratos ou humilhações. Descobrimos
também que o pai tem muito a contribuir, mas quando seus filhos são os agressores não podem
ser omissos e nem achar que o assunto não seja grave, pois irá reforçar o erro, eles não podem
tornar-se condescendentes com o bullying.
Na adolescência a crueldade crueldades são mais comuns e cabe a família e a escola
estar sempre alerta. Vocês sabiam que existem disputas entre as crianças no mundo online?
Que o bullying, muitas vezes assistindo entre os pequenos nas escolas, também acontece nas
redes. A internet uma das maiores arma de agressão é necessário que pais, professores dêem
limites ao uso de tecnologia.
A família quando a criança e adolescente torna-se alvo das agressões devem procurar
ajuda imediatamente, pois caso contrário pode trazer danos irreversíveis ao futuro da criança e
do adolescente. É muito importante deixar bem claro que bullying é uma palavra nova, mas para
entendê-lo foi necessário mergulhar em um mundo muito vasto chamado preconceito.
Ninguém nasce preconceituoso a sociedade com seu pré- conceitos que vai influenciando as pessoas e tornando-as amargas e resistentes as diferenças. Sempre devemos lembrar se
tiramos a pele o sangue de todos será a mesma coisa, indiferente do sexo masculino ou feminino pode optar por nossa preferência sexual.
Finalizamos com o que diz Chalita (2008). Para que a escola possa intervir e combater
as formas de manifestações do bullying é necessário ter métodos de intervenção que ajude
nesse combate. O melhor a fazer contra a violência é criar projetos de médio a longo prazo que
leve a compreender e solucionar o problema, que envolva não só os alunos mas toda a equipe
pedagógica da escola.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA
CRIANÇA DA CRECHE POR
MEIO DO JOGO SIMBÓLICO

RESUMO: Diante do contexto histórico da Educação Infantil, a creche era considerada como um
espaço destinado aos cuidados básicos, com o único intuito de oferecer segurança, alimentação e cuidados higiênicos. Com o passar do tempo, esta visão foi se modificando e na contemporaneidade passou a ter uma função educativa, adicionando ao cuidado a preocupação com
a educação e com o desenvolvimento pleno da criança. Deste modo, o presente trabalho tem
como objetivo apresentar a importância do jogo simbólico na construção da identidade da
criança no contexto escolar denominado como creche, bem como verificar as possibilidades
de inserção do jogo simbólico que propicie o desenvolvimento intelectual e social da criança
na fase de 0 a 3 anos, especialmente no que tange à construção de sua identidade, favorecendo o desenvolvimento infantil no aspecto motor, emocional, intelectual e social. Para isto,
a metodologia adotada foi à pesquisa documental bibliográfica, embasados em referenciais
teóricos relacionados ao tema. Concluiu-se que é necessário refletir sobre os saberes necessários para a atuação docente na faixa etária estabelecida, assim como é preciso conhecer
as concepções teóricas que permitem perceber o papel fundamental da brincadeira como
condição para um desenvolvimento adequado da criança, pois é por intermédio de jogos e
brincadeiras que se constrói um mundo e o significado de tudo que a cerca.
Palavras-chave: Educação infantil; Jogo simbólico; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

o nascermos somos submetidos a uma convivência social, sendo essa primeira
convivência em família, porém cada vez mais cedo esse círculo social se amplia
e o indivíduo é obrigado a se relacionar com diferentes pessoas e estar diante de
situações e ambientes também diversificados, como é o caso da criança ao ingressar nas escolas de Educação Infantil e Centros de Educação Infantil, popularmente conhecidos como Creches. Algumas ações vêm sendo praticadas para caracterizar o verdadeiro papel da Educação
Infantil e sua função pedagógica, dentro da qual o brincar se apresenta como algo fundamental
para o desenvolvimento infantil porque possibilita à criança aprender com todos os elementos
envolvidos na brincadeira.
No ato de brincar, a criança defronta-se com desafios de pequenas ou grandes proporções e inicia então a busca de soluções para estas situações. Ao brincar a criança também
representa a si mesma, o outro e o mundo, brincando ela diverte-se, exercita-se mental e fisicamente, construindo assim seu conhecimento e aprendendo a conviver. Na pedagogia atual,
tornou-se uma exigência e ao mesmo tempo um desafio, privilegiar com mais assiduidade a
inserção e compreensão do lúdico na rotina diária, considerando-o como eixo norteador.
Por meio do jogo simbólico, a criança utiliza a imaginação, recria situações, imita, constrói percepções e organizar ideias sobre tudo aquilo que a cerca. Dessa maneira, tem a oportunidade de elaborar o mundo e a si mesma. Diversos autores se debruçam sobre o tema, e até
mesmo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) traz observações muito
úteis e importantes sobre o brincar e o jogo, por serem atividades que contribuem amplamente
para a construção da identidade e para o desenvolvimento da autonomia da criança. Por isso
é imprescindível que estejamos atentos a estes aspectos, de modo que possamos oferecer à
criança todo o estímulo necessário para seu pleno desenvolvimento, justificando a realização do
estudo.
Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo estudar o impacto do jogo simbólico
no desenvolvimento da autonomia da criança da creche. Enquanto os objetivos específicos são:
apresentar a proposta da Educação Infantil; caracterizar o jogo simbólico, evidenciar estratégias
pedagógicas em prol de um trabalho efetivo com os jogos simbólicos na Educação Infantil.
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

inúmeros órgãos de assistência social e jurídica, que visavam proporcionar à criança maior
atenção e cuidado (KRAMER, 1992).

A preocupação e o cuidado dispensados às crianças na época da escravidão no
Brasil eram focados na questão higienista. A
deficiência na moralidade e intelectualidade
das mães escravas que tinham filhos bastardos
com seus senhores fazia delas responsáveis
pelos índices de mortalidade infantil que apresentavam números extremos, de maneira que
médicos passaram a assistir as crianças, bem
como damas designadas para esta tarefa. Uma
nova sociedade chega com a Revolução Industrial, depois da abolição dos escravos.

Creches, jardins de infância e também pré-escolas surgiram nesse período, entretanto, a finalidade destas instituições era a
resolução de problemas sociais relacionados
à criança. Kramer (1992) aponta que, sob a
administração do Ministério da Saúde, surgiu o
Departamento Nacional da Criança em 1940 e
destinava-se a prestar atendimento a crianças,
adolescentes, bem como oferecendo suporte à
maternidade. Campanhas com foco médico-higienista, realizadas pelo Departamento Nacional da Criança, ocorreram na década de 1950.
De acordo Kramer (1992), já nesse mo- Entre suas finalidades, destacam-se:
mento surgiam grupos de moderada expressão
[...] combate à desnutrição, vacinação
que se mostravam bastante questionadores em
relação à situação da criança que elucidaram a e diversos estudos e pesquisas de cunho médico realizadas no Instituto Fernandes Figueinecessidade de conquistas como:
ra. Era também fornecido auxílio técnico para
[...] elaborar leis que regulassem a vida a criação, ampliação ou reformas de obras de
e a saúde dos recém nascidos; regulamentar o proteção materno infantil do país, basicamente
serviço das amas de leite; velar pelos menores hospitais e maternidades (KRAMER, 1992. p.
trabalhadores e criminosos; atender as crian- 65).
ças pobres, doentes, defeituosas, maltratadas
Kramer (1992) segue destacando que
e moralmente abandonadas; criar maternidades, creches e jardins de infância (KRAMER, apenas parte da população foi realmente beneficiada por essas campanhas, o que coloca
1992. p. 52).
em questão a desigualdade que afastava a efeA autora também sinaliza que, enquan- tivação do Estado de bem-estar social que se
to na Europa havia creches que recebiam fi- buscava atingir. Observa ainda que o período
lhos de mães que trabalhavam na indústria, no compreendido entre 1960 e 1970 foi marcaBrasil as creches atendiam filhos de mães que do por mudanças políticas que atingiram de
desempenhavam também a função de empre- maneira negativa diferentes áreas, entre elas,
gadas domésticas. Com perfil assistencialista, o próprio Departamento Nacional da Criança,
essas creches populares eram destinadas a de forma que outros órgãos e setores ficaram
atender às necessidades da criança em rela- responsáveis por algumas de suas atividades.
ção à segurança, como também à alimentação
e cuidados de higiene.
O respeito pela criança passou a ganhar mais espaço na década de 1930, quando
órgãos privados se uniram ao Estado para disponibilizar mais recursos financeiros a serem
destinados à infância. Essa responsabilidade
assumida pelo Estado levou ao surgimento de

Ressalta-se também que a lei 5.692/71
significou uma expressiva mudança na educação, ao firmar o ensino básico como obrigatório e gratuito, com tempo de realização de
oito anos, e de responsabilidade do município.
Após esta conquista de extrema relevância, a
evasão escolar mostrou-se um problema que
precisava ser solucionado com urgência, bem
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como a repetência dos alunos mais pobres.
Como tentativa de sanar as carências e lacunas com as quais as crianças chegavam à escola, surgiu a educação compensatória, que
hoje conhecemos como educação pré-escolar,
para crianças na faixa dos quatro a seis anos
de idade.
Na década de 80, a falta de políticas
públicas que integrem programas educacionais e programas de saúde, a má qualificação
do corpo docente e o distanciamento entre família e escola foram pontos desencadeadores
de alguns problemas na Educação (KRAMER,
1992). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a promulgação da Lei
9.394/96, bem como a elaboração dos três
volumes do Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998, foram marcos
definitivos e transformadores para a história da
Educação Infantil. No artigo 21º da LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a
Educação Infantil passa a integrar a Educação
Básica juntamente com o Ensino Fundamental
e o Ensino Médio, sendo considerado direito
de todos os cidadãos (BRASIL, 1996).
O período pré-escolar passou então a
ser visto como parte importante da educação
da criança como um todo, sendo firmadas as
responsabilidades dos municípios em relação
à Educação Infantil no artigo 11º da LDB:
(,,,) oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros
níveis de ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades de
sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL,1996, p. 16).

Art. 29º. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade. Art. 30º.
A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças
de até três anos de idade; II - pré-escolas, para
as crianças de quatro a seis anos de idade. Art.
31º. Na educação infantil a avaliação far-se-á
mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental
(BRASIL, 1996).
Um longo caminho foi percorrido desde as primeiras ações voltadas à criança até a
oficialização de seus direitos educacionais presentes na LDB. É importante que os princípios
e as práticas da Educação Infantil continuem a
ser pensadas, refletidas e reformuladas sempre
que necessário.
Na contemporaneidade as instituições
de Educação Infantil, de forma geral, atendem
a alguns quesitos e possuem determinadas
características que são elencadas pelo Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil
(RCNEI), tais como um ambiente institucional
de respeito e cooperação, favorecendo a atuação pedagógica; o respeito às diferenças, a
tranquilidade, a alegria e a afetividade (BRASIL, 1998).

O ingresso da criança na creche é um
momento delicado e importante, que pode gerar ansiedade em todas as pessoas envolvidas
nesse processo. De acordo com o Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil, algumas crianças podem se comportar de forma
diferente de como agem em casa, podem perder o apetite, ficar isoladas, retornar às fases
As etapas, os objetivos, as avaliações de desenvolvimento já superadas, e até adoee as demais características de atendimento da cer. Por isso, é indispensável que a instituição
Educação Infantil no Brasil ficaram estabeleci- seja flexível e compreensiva, respeitando as
das assim:
singularidades e necessidades de cada criança (BRASIL, 1998).
125

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

Nos primeiros dias, ainda segundo o
referencial, é recomendável que a criança não
permaneça na instituição durante todo o período. O ideal seria que, ao menos no primeiro dia, a criança pudesse estar acompanhada
dos pais ou de alguém de sua confiança, para
que se sentisse mais segura ao conhecer o
novo ambiente e as novas pessoas que farão
parte do seu dia a dia. É importante ser paciente, pois o choro da criança pode fazer com que
os pais fiquem inseguros e ansiosos, e será
preciso orientá-los para que se tranquilizem e
compreendam que este momento fazer parte
do processo de adaptação (BRASIL, 1998).
As crianças de zero a três anos devem
encontrar na instituição de ensino um ambiente
acolhedor para que os seguintes objetivos possam ser alcançados:
Experimentar e utilizar os recursos de
que dispõem para a satisfação de suas necessidades essenciais, expressando seus desejos,
sentimentos, vontades e desagrados, e agindo com progressiva autonomia; familiarizar-se
com a imagem do próprio corpo, conhecendo
progressivamente seus limites, sua unidade
e as sensações que ele produz; interessar-se
progressivamente pelo cuidado com o próprio
corpo, executando ações simples relacionadas
à saúde e higiene; brincar; relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus
professores e com demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e
interesses (BRASIL,1998, p. 27).

quais convive no seu cotidiano em situações
de interação.
• Iniciativa para pedir ajuda nas situações em que isso se fizer necessário.
• Realização de pequenas ações cotidianas ao seu alcance para que adquira maior
independência.
• Interesse pelas brincadeiras e pela
exploração de diferentes brinquedos.
• Participação em brincadeiras de “esconder e achar” e em brincadeiras de imitação.
• Escolha de brinquedos, objetos e
espaços para brincar. • Participação e interesse em situações que envolvam a relação com
o outro.
• Respeito às regras simples de convívio social. • Higiene das mãos com ajuda.
• Expressão e manifestação de desconforto relativo à presença de urina e fezes
nas fraldas.
• Interesse em desprender-se das fraldas e utilizar o penico e o vaso sanitário.
• Interesse em experimentar novos alimentos e comer sem ajuda.
• Identificação de situações de risco
no seu ambiente mais próximo (BRASIL, 1998,
p. 29).

Por volta dos três anos de idade, de
acordo com o referencial, a criança já pode alimentar-se sozinha, determinando seu ritmo e
a quantidade de alimentos, uma vez que tenha
tido a essa experiência. Pode ser necessário
que um adulto a auxilie em alguns momentos
e com determinados tipos de alimentos, e também é nesta fase que pode ocorrer por parte
No que tange aos conteúdos a serem da criança a rejeição em relação a alguns alitrabalhados com as crianças de zero a três mentos e também em relação à ajuda oferecianos, o RCNEI propõe:
da pelo adulto.
• Comunicação e expressão de seus
desejos, desagrados, necessidades, preferênAlgumas crianças nesta etapa já pocias e vontades em brincadeiras e nas ativida- dem fazer uso do garfo e da faca na hora das
des cotidianas.
refeições. Para isso é necessário que recebam
• Reconhecimento progressivo do pró- orientação em relação ao cuidado que preciprio corpo e das diferentes sensações e ritmos sa ter com objetos pontiagudos e cortantes. É
que produz.
sempre indispensável a supervisão de um adul• Identificação progressiva de algumas to. O cuidado com os dentes também deve ser
singularidades próprias e das pessoas com as estimulado constantemente (BRASIL, 1998).
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A preocupação com a parceria com
as famílias, o respeito aos diferentes tipos de
estruturas familiares, assim como a constante
comunicação também são questões de grande
relevância, assim como a necessidade de que
diferentes faixas etárias sejam consideradas:
“[...] como as crianças pequenas se caracterizam por um ritmo de crescimento e desenvolvimento físico variado os cuidados devem incluir
o acompanhamento deste processo” (BRASIL,
1998).
Entre os recursos materiais apontados
no referencial, estão: “[...] mobiliário, espelhos,
brinquedos, livros, lápis, papéis, tintas, pincéis,
tesouras, cola, massa de modelar, argila, jogos
os mais diversos, blocos para construções, material de sucata, roupas e panos para brincar”
(BRASIL, 1998, p.69), e são considerados instrumentos importantes para o desenvolvimento
da criança. Em relação ao espaço físico e recursos materiais, lê-se no RCNEI (1998):
A estruturação do espaço, a forma
como os materiais estão organizados, a qualidade e adequação dos mesmos são elementos
essenciais de um projeto educativo. Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários não devem ser vistos como
elementos passivos, mas como componentes
ativos do processo educacional que refletem
a concepção de educação assumida pela instituição. Constituem-se em poderosos auxiliares da aprendizagem. Sua presença desponta
como um dos indicadores importantes para a
definição de práticas educativas de qualidade
em instituição de educação infantil. No entanto,
a melhoria da ação educativa não depende exclusivamente da existência destes objetos, mas
está condicionada ao uso que fazem deles os
professores junto às crianças com as quais trabalham. Os professores preparam o ambiente
para que a criança possa aprender de forma
ativa na interação com outras crianças e com
os adultos (BRASIL, 1998, p. 68).

Os profissionais são entendidos como
organismos vivos e dinâmicos, que precisam
compartilhar conhecimentos para que possam
construir juntos e colocar em prática o projeto
educacional da instituição. O comprometimento de todos é imprescindível para que o coletivo produza, verdadeiramente, uma unidade.
Ainda no RCNEI (BRASIL, 1998), a formação continuada dos professores também recebe destaque, para que práticas como organização e planejamento da rotina, do tempo e
das atividades sejam sempre alvos de reflexão
e estudos, de maneira que a prática diária seja
aprimorada constantemente, facilitando e potencializando o desenvolvimento das rotinas na
Educação Infantil. A formação dos professores
de Educação Infantil passa a receber atenção
e prioridade, para que a qualificação dos profissionais possa garantir um atendimento adequado às crianças.
De conformidade com as novas orientações legais, a Lei 9.394/96, artigo 13:
Os docentes incubir-se-ão de: I - Participar da elaboração da proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino; II - Elaborar e
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; IV Estabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento; V - Ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além
de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI - Colaborar com
as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade (BRASIL, 1996, p. 69).
Dessa forma, pontua-se que a função
do educador é mediar o conhecimento, já que
na atualidade se fala em construção de significados por meio da mediação de parceiros mais
experientes. Deixando de lado a visão assistencialista que se tinha do professor de Educação
Infantil antes da LDB, como um mero cuidador,
pode-se refletir sobre o importante papel que
ele exerce na educação lúdica, de modo a fornecer os estímulos apropriados para o desenvolvimento infantil, considera Aguiar (2004).
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obrigadas e de natureza coletiva” (KISHIMOTO,
1994, p.57). O jogo simbólico tem a característica de proporcionar a assimilação e também
Segundo Piaget (1978), o que carac- viabilizar as mudanças necessárias ao eu.
teriza o jogo simbólico é a imitação, assim, a
A referida autora lembra ainda que
partir dos dois anos a criança começa a utilizar símbolos na representação daquilo que a Wallon classifica os jogos de quatro maneicerca. Este processo se deve ao momento do ras: funcionais, de ficção, de aquisição e de
desenvolvimento em que a criança está adqui- construção, de forma que os funcionais correspondem a atividades lúdicas que representam
rindo a interiorização da ação:
movimentos considerados mais simples, tais
Ao cabo do período sensório-motor, como balançar objetos, chacoalhar dedos e
entre 1 ano e meio e 2 anos, surge uma função encolher e esticar braços e pernas. Enquanto
fundamental para a evolução das condutas ul- as brincadeiras de faz-de-conta, por exemplo,
teriores, que consiste em poder representar al- com bonecas, são as atividades lúdicas de ficguma coisa (um ‘significado’ qualquer: objeto, ção. Já as atividades de aquisição são aquelas
acontecimento, esquema conceptual etc.) por que proporcionam aprendizado por meio do
meio de um ‘significante’ diferenciado e que ver o do ouvir.

CONCEPÇÕES SOBRE O JOGO
SIMBÓLICO

só serve para essa representação: linguagem,
Por fim, nos jogos de construção as
imagem mental, gesto simbólico etc. (PIAGET;
crianças combinam, criam e modificam objeINHELDER, 2009, p. 51).
tos na tentativa de interpretar e compreender
Para que a criança se aproprie do sím- melhor o todo. Além disso, a autora nota que
bolo, ela precisa ter adquirido a capacidade de “[...] esse autor se aproxima de Vygotsky quanevocar um objeto ausente. Piaget e Inhelder do analisa o psiquismo infantil como resultado
(2009) esclarecem que antes de chegar à com- de processos sociais. Na origem da conduta
plexidade do jogo simbólico, a criança passa infantil o social está presente no processo inpelo que ele chama de “imitação diferida” por terativo da criança com o adulto que desencavolta dos 16 meses, na qual ela já começa a deia a emoção responsável pelo aparecimento
do ato de exploração do mundo” (KISHIMOTO,
fazer imitações na ausência do modelo:
1994, p. 41).
[...] na imitação a representação em
A autora destaca que no pensamento
ato libera-se, então, das exigências sensóriomotoras de cópia perceptiva direta para atingir de Vygotsky antes da interiorização, não existe
um nível intermediário em que o ato, desligado atividade simbólica e complementa:
do contexto, se torna significante diferenciado
[...] É esta definição do simbolismo que
e, conseguinte, já em parte, representação em
cria a diferença da interpretação entre autores
pensamento (KISHIMOTO, 1994, p.55).
vygotskianos, piagetianos e wallonianos. O que
O jogo simbólico ajuda a criança a os russos chamam jogos imitativos, os autores
se adaptar ao mundo social dos mais velhos, de língua francesa chamam jogos simbólicos.
com suas regras que são exteriores a ela. A Para os vygotskianos, os jogos são condutas
assimilação do real por meio do jogo possi- que imitam ações reais não apenas ações sobilita a acomodação dos modelos exteriores. bre objetos ou uso de objetos substitutos. Não
Além disso, os autores sinalizam que “[...] o há atividade propriamente simbólica se os obinstrumento essencial da adaptação social é a jetos não ficam no plano imaginário e são evolinguagem, que não é inventada pela criança, cados mais por palavras que por gestos. (...)
mas lhe é transmitida em formas já prontas, Para os seguidores de Vygotsky, o ato lúdico
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propriamente dito começa aos 3 anos com o
de papéis, diferindo de Piaget que propõe o de
exercício no nível sensório-motor (KISHIMOTO,
1994, p. 42).
Para Winnicott (1975), “[...] é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança
ou o adulto fruem sua liberdade de criação”
(p. 79). Acredita assim ser o brincar essencial
por permitir essa manifestação da criatividade.
Piaget (1978) relata ainda que o jogo simbólico além de individual pode se transformar em
coletivo com a presença de vários participantes. Em alguns jogos simbólicos pode haver
movimentos de atos complexos, trazidos de
jogos ou/e exercícios sensório-motor, vividos
anteriormente.

O IMPACTO DO JOGO SIMBÓLICO E A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA
CRIANÇA
No RCNEI discute-se o âmbito de Formação Pessoal e Social da criança que se refere
às experiências que favorecem a sua construção
enquanto sujeito, abarcando um eixo de trabalho
denominado Identidade e Autonomia.

Ainda no referencial são apresentadas
considerações sobre a importância do faz-de-conta para a construção da identidade da criança, que
ocorre gradualmente por meio de suas interações
sociais. De acordo com o Referencial, a identidade
pode ser definida como “(...) um conceito do qual
faz parte a ideia de distinção, de uma marca de
diferença entre as pessoas, a começar pelo nome,
seguido de todas as características físicas, de moVygotsky (1991) enfatiza que as crian- dos de agir e pensar” (BRASIL, 1998, p.13).
ças têm dificuldades em se envolver em uma
situação imaginária por não haver continuidade
Assim, as situações de faz-de-conta perentre o concreto e o abstrato. E que apenas mitem à criança se deparar com a representação
brincando ela percebe o objeto da maneira que de regras de convivência, conflitos (procurando
deseja, lhe oferecendo um novo significado. A elaborar soluções para eles), organizar ideias, tocriança dá mais importância ao significado do mar decisões e fazer escolhas, possibilitando uma
que à própria ação e mesmo que ela determine visão em relação ao mundo e a si mesma. Acressuas ações no brincar, essas estão subordina- centa ainda:
No faz-de-conta, as crianças aprendem a
das ao significado do objeto.
agir em função da imagem de uma pessoa, de
O jogo simbólico está relacionado à uma personagem, de um objeto e de situações
que não estão imediatamente presentes e percepideia de simbolização, isto é, possibilita à criantíveis para elas no momento e que evocam emoça desfrutar de uma presença ou permanênções, sentimentos e significados vivenciados em
cia de alguma coisa. É pelo faz-de-conta que a outras circunstâncias. Brincar funciona como um
criança imagina coisas irreais, abstratas e ex- cenário no qual as crianças tornam-se capazes
ternas para a sua realidade (HUIZINGA apud não só de imitar a vida como também de transforKISHIMOTO, 1994).
má-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus
inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar
Assim, o jogo simbólico consiste em a e ir ao circo (BRASIL, 1998, p. 22).
criança poder representar alguma coisa dando
Na perspectiva de Souza (2010), ao brinum significado qualquer: objeto, acontecimento
por meio de um significante que só serve para car com crianças de 0 a 3 anos, é preciso compreessa representação: linguagem, imagem men- ender que seu tempo de resposta é diferente em
tal e gesto simbólico (PIAGET, 2010). Com relação a crianças maiores. Deve-se estimular a
base no que foi apresentado, pode-se consi- criança propondo desafios, mas é necessário avaderar o jogo simbólico como uma linguagem liá-la de acordo com suas particularidades. Para a
autora:
de suma importância para a construção e o
desenvolvimento do pensamento da criança.
O jogo simbólico, ou jogo protagonizado
ou faz-de-conta será para a criança um momento
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de representar aquilo que ela vivenciou, tudo que
ela observou em sua realidade sócio-cultural. É
também uma oportunidade que terá para adentrar
o mundo no qual nem sempre têm acesso ‘o mundo dos adultos’. (SOUZA, 2010, p. 72-73).

Com o desenvolvimento da criança, inicialmente a predominância é sobre a situação,
de modo que as regras ficam ocultas. Quando a
criança fica mais velha, predominam as regras e
as situações ficam ocultas. Para Chateau (1987)
a brincadeira é uma atividade exercida pela
A criança utiliza a representação para criança de forma completamente natural, desde
o início de sua vida. Para a criança, o mundo é,
compreender e internalizar situações e papéis
por excelência, um infindável brincar.
com os quais convive, reelaborando-os em sua
mente para que possa organizar seu universo:
É desta maneira que ela consegue enxergar as relações entre o os estímulos exterioNessa brincadeira ela pode ser quem res e o próprio eu, em praticamente todas as
quiser – a mãe que cuida do bebê, o motorista atividades cotidianas, desde os primeiros mede ônibus, o piloto de avião, a enfermeira e tantos ses de vida. É assim que a criança consegue
outros papéis sociais. Esse é o momento em que estabelecer as primeiras noções universais de
a criança sente necessidade do outro, aqui a par- ação e reação, como quando ela faz algum gesceria seja de um adulto, seja uma criança torna-se to novo, como segurar um objeto e em seguida
fundamental. Nessa parceria, a criança busca en- soltá-lo em alguma superfície conveniente, e é
contrar alguém disposto a fantasiar e a criar uma recompensada pelos adultos ao redor com um
atmosfera onde seja possível a troca de papéis, a tipo de festejo. Assim ela percebe que, sempre
organização de contextos variados de brincadei- que ela fizer aquele gesto, terá festa.
ras, sejam eles casinha para bonecas, nave espaConforme o autor, com o passar do
cial ou esconderijos (SOUZA, 2010, p. 73).
tempo, as brincadeiras vão se tornando mais
A autora sinaliza que Vygotsky considera a
brincadeira uma atividade que, nos primeiros anos
de vida, é predominante e proporciona grande desenvolvimento à criança, criando zonas de desenvolvimento proximal. De modo que “ao prover uma
situação imaginativa por meio da atividade livre, a
criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e internaliza as regras sociais” (1994, p. 43).
De acordo com o RCNEI, na fantasia, a
criança cria e recria, se reconhece e se reinventa,
podendo experimentar realidades e compreender
melhor a si mesma. É possível que, por meio da
brincadeira, a criança possa aprender a respeitar
regras que, em um primeiro momento, aparecem
como imposições.
O jogo simbólico proporciona a atribuição
de significado às regras à medida que elas se
mostram necessárias para a relação com o outro
(BRASIL, 1998). Para Vygotsky (1991), o brincar
preenche necessidades que mudam de acordo
com a maturação de cada criança. Assim, elas
criam uma realidade onde o seu mundo ilusório
permite realizar seus desejos, que não são imediatamente satisfeitos, como por exemplo, ser mãe. O
autor chama esse mundo de brinquedo.

complexas e permitem outras percepções de
mundo à criança, sempre de maneira impulsiva.
Sendo assim, não há como considerar o desenvolvimento do ser sem a brincadeira, pois nasce
dela o brincar e a ensina, transformando-a, moldando a sua imagem, a sua personalidade.

É através do jogo também que a criança
desenvolve seu instinto de sociabilidade e de
justiça, quando cria o interesse passa a interagir
com outras crianças que se reconhecem mutuamente a fim de dividir os papéis dentro do jogo
que elas mesmas criam. Segundo Silva e Oliveira (s/d), se atividades de fundo lúdico forem valorizadas, as crianças formarão conceitos. Que
a afetividade e sociabilidade são vivenciadas,
que sua criatividade é estimulada e seus direitos respeitados, assim os jogos são vistos como
suporte didático na aquisição do conhecimento.
Para isso, é importante enfatizar o papel
do professor como mediador deste processo,
que deverá gerar os estímulos necessários para
que a criança vá de encontro ao conhecimento
e objeto de estudo, alcance os objetivos pedagógicos, seja direcionada adequadamente, ou
até mesmo observada pelo adulto educador
para estudar o seu comportamento, avanços,
dificuldades e possíveis intervenções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das ideias discutidas nesta pesquisa, foi possível compreender importância dos
jogos simbólicos, bem como a necessidade de observar e acompanhar o desenvolvimento das
crianças em curso de aprendizagem, uma vez que é na Educação Infantil que devem existir estímulos diversos que garantam a interação, criatividade, socialização, entre outros que possibilitem que a criança se desenvolva intelectualmente, motoramente e emocionalmente, recebendo
estímulos que favoreçam a construção da sua identidade.
A noção da contextualização histórica, passando por diferentes acontecimentos ao longo do difícil e extenso caminho que a Educação Infantil trilhou até que chegasse a se consolidar
como parte da Educação Básica, direito de todo cidadão brasileiro. Tal conhecimento é de suma
importância para que se possa compreender melhor alguns problemas que ainda são enfrentados na área, como a desvalorização desta etapa educacional, o que nos traz ao problema de
pesquisa aqui apresentado e desenvolvido.
Com isso, a brincadeira é vista como algo natural da criança e, da mesma forma, banal
e puramente recreativa. O brincar, o faz-de-conta, o representar, o criar são ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento infantil e não podem ser dispensadas ou desprezadas de
maneira alguma. Isto ficou claro na revisão bibliográfica realizada, na qual foram consultados
autores e documentos que apontam claramente os benefícios e a necessidade do jogo simbólico no processo de desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos, bem como para a construção de
sua identidade, seu autorreconhecimento, a compreensão e leitura de mundo que começa a ser
cultivada desde o nascimento.
Por fim, dada esta importância, é imprescindível que a sociedade compreenda a necessidade do brincar e o impacto na aprendizagem e desenvolvimento integral, assim como os
professores coloquem tais recursos nas estratégias pedagógicas, assumindo postura mediadora
para que os alunos sejam mais ativos e construam o conhecimento de maneira efetiva.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A RELAÇÃO
ENTRE ARTE E SUJEITOS DA HISTÓRIA
NO MURALISMO MEXICANO

RESUMO: A partir de algumas obras de Diego Rivera, este artigo pretende mostrar que a arte
é uma fonte histórica não apenas como puro reflexo ou produto da realidade, mas também
como agente transformador dessa mesma realidade. Para tanto este trabalho tem base na
pesquisa bibliográfica com o intuito de explorar alguns trabalhos que se enquadram nesta
temática. O resultado demonstra que o estudo da História por meio desta pesquisa pode
levar o aluno do ensino básico a ter mais contato com a arte e despertar seu interesse pelo
aprendizado desta ciência.

Palavras-chave: Muralismo; Diego Rivera; História; Arte.

134

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

INTRODUÇÃO

É

consenso que o estudo da História se dá pela análise das mais diversas fontes e
que, quanto maior a diversidade de fontes a que o aluno de educação básica tenha acesso, maiores são as chances de despertar seu interesse pelo aprendizado
dessa ciência humana. Esse é um dos motivos pelos quais é fundamental trabalhar com obras
de arte na sala de aula.
Além disso, se buscamos uma educação integral dos jovens, é fundamental despertar-lhes sensibilidades e habilidades para que aprendam a ler – e quando possível, a fazer – tais
obras. Entretanto, a presença de obras de arte nas aulas de História é um problema quando
seu uso as aponta como fontes que se restringem a mostrá-las como puro reflexo, produto ou
espelho da realidade. Como já afirmava o jornalista austríaco Ernst Fischer (1966), a arte cumpre
também a função de criar um mundo que ainda não existe, de exprimir sonhos.
Por isso, este artigo traz a análise de alguns murais pintados pelo artista mexicano Diego
Rivera a fim de mostrar como a arte – muito além de reproduzir um mundo cheio de explorações
– permite pintar a história e os desejos dos povos e, por isso, é meio pelo qual se pode propor
transformações nesse mundo.
Para facilitar o estudo, organizamos este artigo de maneira a, num primeiro momento,
contextualizar os murais de Rivera no interior de sua vida, de seus estudos e de sua relação
com as expectativas sobre o México e as ilusões com Estados Unidos. Em seguida, dividimos
sua obra mural em quatro períodos temáticos, dos quais elegemos um mural de cada com a
finalidade de apontar elementos que evidenciam a necessidade de pintar a História, os rostos,
os anseios e o mundo que o povo mexicano – e, no fundo, todos os povos latino-americanos –
gostariam de construir.
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DO MÉXICO AO MURALISMO

dem interna’ para a realização e continuidade
do ‘progresso econômico’. Assim, justificava-se
reforçar o poder coercitivo do Estado, sendo
o Exército responsável por assegurar a ordem
segundo o lema do porfirismo de tratar os desordeiros a pan o palo: aos opositores dava
oportunidades no governo; os indisciplinados
esmagava com sua autoridade; os índios exterminava” (WASSERMAN, 1992, p. 72).

As palavras a seguir, de Frida Kahlo,
artista mexicana e esposa de Diego Rivera –
maior expoente do muralismo mexicano no período pós-revolucionário – para além de sua
própria posição ideológica, expressam, de fato
problemas oriundos de uma colonização espanhola brutal e de uma exploração contínua por
parte dos grupos dirigentes, não só dos povos
Neste contexto, pode-se afirmar que as
nativos como dos recursos naturais do país.
relações sociais em todo o México durante o
Vejamos:
início do século XX eram, no mínimo, explosiDurante o período colonial, o México vas. Por toda a parte encontravam-se desconcriou a cultura mestiça, ao mesmo tempo ín- tentamentos. Especificamente no caso dos india e europeia, barroca, sincrética, insatisfeita. dígenas e seus descendentes – leia-se a maior
A independência, em 1821, libertou o país em parte da população – a situação era duplamennome da liberdade, mas não da igualdade. A te agravante: para além de suas condições mivida das grandes massas de índios e mestiços, seráveis de vida e trabalho, perdiam sua identina maioria camponeses, continuou imutável. dade. É verdade que as relações estabelecidas
As leis mudaram, mas nada tinham a ver com com o capital estrangeiro trouxeram, de fato,
a vida real das pessoas reais. O divórcio entre muitas empresas para o México e, de certo
as leis ideais e as teimosas realidades tornou a modo, ofereceram ‘progresso’ com relação às
nação ingovernável, presa da guerra civil inin- atividades econômicas, à industrialização do
terrupta e da invasão estrangeira [...] (KAHLO, país. No entanto, “el progreso de un pueblo se
mide por la situación de sus clases populares,
1995, p. 9).
y all llegar la Dictadura a su apogeo, la mayoria
Esta era a situação do México às por- del pueblo mexicano se aproximaba al nadir
tas da Revolução Mexicana, segundo Cláudia sepulcral, por la miseria, mas que nunca cruel
y desvergonzada.” (HERZOG, 1960, p. 40).
Wasserman:
A oligarquia mexicana instalou-se no
poder em 1876, com a ascensão de Porfírio
Diaz à presidência da República. Seu governo
reunia as condições essenciais para a implantação do capitalismo no México. Baseado na
aliança imperialismo-latifúndio, Diaz foi eleito
em nome do liberalismo. Porém, seus consecutivos mandatos foram adquirindo um caráter
centralizador e, sobretudo, ditatorial. Assumindo tarefas como cercamento de campos, expansão da fronteira agrícola, expulsão dos antigos
proprietários e regulamentação do processo
de trabalho, a oligarquia mexicana colocou a
ação repressiva do Estado a serviço da via reacionária de implantação do modo de produção
capitalista. Idealizado neste sentido, o governo de Porfírio Diaz era baseado no positivismo
europeu que, representado por um grupo de
intelectuais de educação superior chamados
‘científicos’, preconizava a necessidade de ‘or-

E até mesmo o fato dos indígenas serem obrigados a procurar empregos ligados
à indústria, a se proletarizar, ia de encontro a
séculos de tradição, uma tradição vinculada,
basicamente à terra. Nesse sentido, a terra, ou
melhor, a questão agrária é o eixo central para
os problemas da população mexicana. Diante
de tais considerações, o trabalho propõe-se a
identificar alguns dos conflitos existentes – especialmente os vinculados à terra e aos indígenas – durante a Revolução Mexicana de 1910
e seus desdobramentos, e os murais do maior
expoente do muralismo mexicano, Diego Rivera no período entre 1920 e 1940. Para tanto,
serão utilizadas algumas de suas obras ou parte delas, não como simples produtos-reflexos
da realidade, mas como agentes transformadores e de interferência na recepção e (re)interpretação pelo público.
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RIVERA E O MURALISMO MEXICANO
A formação artística de Diego Rivera
começou quando entrou para a Academia de
Belas Artes de San Carlos, em 1898, onde sua
formação foi fundamentada segundo moldes
europeus tradicionais, baseado no domínio de
técnicas, ideais positivistas e pesquisa racional. Foi durante esse período que conheceu
José Guadalupe Posada e o pintor e professor Gerardo Murillo – considerado por muitos
o precursor ideológico da revolução cultural no
México, o Dr. Atl – que o influenciou a viajar
para a Europa para estudar. Passou catorze
anos de sua vida na França e na Espanha. No
entanto, antes mesmo de viajar, Rivera vivenciou a Revolução Mexicana: ele assistiu o exército de Porfírio Diaz reprimir uma manifestação
de cortadores de cana-de-açúcar e, a partir de
então, percebeu a força e a grandeza dos camponeses e operários mexicanos.

Há um consenso entre os estudiosos
de que os revolucionários mexicanos talvez não
tenham construído nada de novo no mundo,
mas a educação deixou de ser um privilégio
da elite e da classe média urbana para espalhar-se por todo o país. E os murais são tentativas de representar a população mexicana,
não apenas nas décadas de 1920-40, como
no passado de seus ancestrais, de representar
a história do povo mexicano tendo como protagonista os próprios nativos indígenas, filhos
da terra e herdeiros de suas tradições. Assim,
além de resgatar a história sob a ótica indígena, o muralismo tinha como proposta uma revolução estética:

sempre sustentei que a arte da América, se ela chegar algum dia a existir, será um
produto da fusão da maravilhosa arte indígena, vinda das profundezas imemoriais do tempo, no centro e no sul do continente, e da arte
do trabalhador industrial do norte (LE CLÉZIO,
Durante sua permanência na Europa, 1994, p. 74).
o embaixador do México na França, Alberto
No caso específico de Diego Rivera, a
J. Pani, conseguiu uma bolsa para que Diego
Rivera viajasse até a Itália, onde conheceu a arte significava o verdadeiro – e talvez o únihistória da arte italiana, suas influências e os co – lugar da revolução. É comum encontrarafrescos da Renascença. Enquanto isso, no mos em seus murais motivos revolucionários
México, o novo presidente Álvaro Obregón no- (armas) ou personagens revolucionários (Vladimeava José Vasconcelos como o novo minis- mir Lênin, Emiliano Zapata, Pancho Villa, entre
tro da cultura e “um dos seus primeiros atos outros) e até mesmo polêmicos (afastamento
oficiais é a introdução de um vasto programa do catolicismo e aproximação com elementos
de formação para o povo, no qual estão pre- pagãos das culturas indígenas). Observamos
vistas pinturas murais em edifícios públicos que seus temas se relacionam com suas vivêncomo meio de ensino” (KETTENMANN, 1997, cias, pois, apesar de não ter sido integrante do
movimento revolucionário propriamente dito,
pp. 20).
foi membro do Partido Comunista Mexicano, o
Diego volta para o seu país em 1921, que fazia emergir temas como a luta armada
logo após ter contato com a arte italiana e, des- revolucionária. É por meio desses temas que
tarte torna-se maestro da obra patrocinada por busca difundir sua ideologia – o socialismo –
Vasconcelos, torna-se o mestre do muralismo embora membros do próprio partido tenham
mexicano, retratando, segundo Frida Kahlo, dúvidas sobre ela.
“[...] um México desmembrado, mendigo e huEste último argumento refere-se ao fato
milhado, sempre aos pés dos credores estrangeiros, exércitos estrangeiros, oligarcas saque- de que diversas vezes Diego Rivera atendeu
adores: esse o México visível, dramático, talvez encomendas realizadas pelos Estados Unidos
óbvio, pintado por Rivera” (KAHLO, 1995, p. de murais. É o caso do seu célebre trabalho
para o Garden Court, no Detroit Institute of Arts
9).
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(1932), denominado A indústria de Detroit ou
O Homem e a Máquina. Nesse mural, a representação central é uma epopeia da indústria e
da máquina, síntese das instalações industriais
da família Ford, das relações cotidianas do
trabalho nas fábricas, da repressão sobre os
sindicatos, da situação desoladora das classes
média e baixa dos trabalhadores.
Outra encomenda foi o mural realizado no corredor central do átrio do Rockefeller
Center (1933-34), intitulado O Homem na Encruzilhada, Olhando com Esperança para um
Futuro Melhor (Figura 1). Diego iludia-se com
a ideia de que nos Estados Unidos da América
poderia exprimir livremente seus ideais artísticos e políticos, visto que sua terra natal lhe
tolhia essas liberdades. Entretanto, o sonho de
Rivera logo se desvaneceu. No mural mencionado acima, representou não só os males causados pelo capitalismo, como também ilustrou
a figura de Lênin e os aspectos positivos do
socialismo, anteriormente ausentes no esboço
original. Diante de tamanha ofensa em pleno
centro capitalista, o artista mexicano recebeu
seus honorários, e teve sua obra destruída integralmente.
Em 1934, todavia, recriou praticamente
o mesmo mural, no Palácio de Bellas Artes da
Cidade do México, mas com o nome de O Homem Controla o Universo ou O Homem na Máquina do Tempo e com algumas variações: a
figura de do líder da revolução socialista russa,
Lênin, aparece como aquele que une o negro,
o camponês, o soldado russo, entre outros; já
o rosto de John D. Rockefeller Jr. aparece junto
aos vermes de doenças venéreas e acompanhado por prostitutas, representando um ataque moral ao antigo mecenas. Se por um lado
Diego encanta-se com Ford e suas indústrias,
não sentia o mesmo pela ‘política de boa vizinhança’ de Rockefeller.

Em 1934, após o episódio do Rockefeller Center, Diego Rivera retornou ao México.
Nesse mesmo ano deu continuidade aos murais na escadaria principal do Palácio Nacional
da Cidade do México:
Nenhum sítio poderia ser mais adequado para uma temática como esta do que a sede
do poder do Estado mexicano, a qual, depois
da conquista espanhola tinha sido edificada
justamente no lugar onde se situava o palácio
do último soberano asteca, Montezuma. O edifício fora usado por Cortés como quartel-general, mais tarde foi residência do vice-rei espanhol e depois sede do governo de todos os
chefes de estado mexicanos (KETTENMANN,
2006, p. 57-58).
Ali projetou A Epopeia do Povo Mexicano, três murais tematicamente interligados
e nos quais relata a história do México: México Pré-Hispânico – O Antigo Mundo Indígena;
A História do México desde a Conquista até
1930; e O México, Hoje e Amanhã, todos baseados no ideário socialista. Para Diego Rivera
foi nesse momento que:
O muralismo mexicano deixou de colocar deuses, reis, chefes de Estado, generais
heroicos etc..., como heróis principais; pela primeira vez na história da arte, repito, a pintura
mural mexicana fez herói da arte monumental
a massa, ou seja, o homem do campo, das
fábricas, das cidades, o povo (RIVERA & CARDOZA Y ARAGÓN, 1981, p. 45).
Embora o muralismo tenha sido um fenômeno ocorrido essencialmente no México,
seu propósito englobava questões presentes
em toda a América Latina. Ser indígena, mestiço e operário até então significa lutar para não
deixar confinar seus costumes e suas canções
dentro de casa.
Os traços de tantos rostos morenos
– que por si só são uma fonte da história de
toda gente deste continente – podiam andar
descobertos pelas ruas e se molhar de suor
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nas fábricas e nas lavouras, mas nunca figurar como protagonista das ações humanas ao
longo do tempo em uma obra de arte. Aliás, é
precisamente essa a função da obra de arte:
contar as possibilidades da História ou o criar
o mundo dos sonhos – que ainda não existe e
talvez nunca venha a existir. Mas, no caso de
toda a América Latina, seria mais correto afirmar que a arte está a serviço da representação
de um mundo cujos indígenas, mestiços e trabalhadores procuram construir todos os dias,
e bem acordados. Por isso, a obra de Rivera
e dos demais muralistas ultrapassa os limites
territoriais da utopia mexicana e abraça toda a
América Latina.
Ao representar a história mexicana, o
muralismo relatou experiências vividas antes
da chegada do colonizador, durante o processo de colonização e, pode-se dizer, as rupturas
e permanências de uma sociedade que resiste
à perda de sua identidade cultural ou luta para
encontrá-la. Para verificarmos tais considerações selecionamos murais – e, muitas vezes,
partes deles –, e os dividimos em quatro períodos considerados significativos para o nosso
intento: Pré-Colombiano; Colonial; da Guerra
da Independência; e, por fim, o período de
Continuidades.
A obra de Diego Rivera é gigante. E
não estamos falando aqui de tamanhos ou de
quantidades, mas de riquezas simbólicas, estéticas e exegéticas. Por isso, mesmo quando
utilizarmos o detalhe de um mural, nos deteremos apenas naquilo que consideramos essencial para este presente exercício.

PERÍODO PRÉ-COLOMBIANO
O mural escolhido para a representação
do período anterior a chegada dos europeus
na América foi La Gran Ciudad de Tenochtitlán,
produzido em 1945 (figura 2) e que, segundo,
Kettenmann, é parte de uma série de afrescos
intitulada O México Colonial e Pré-Colonial, localizada no último andar do Palácio Nacional
da Cidade do México (KETTENMANN, 2006, p.
57-58). Nessa obra, Diego Rivera representou a
civilização asteca por meio da reconstituição de
suas atividades cotidianas.
A grandiosidade impressiona, embora
não estejamos falando sobre o tamanho do mural, também grandioso. Os membros da sociedade asteca são grandiosos em suas feições,
cores e no esforço do trabalho. Até mesmo a
extensão da grande cidade, pequena ao fundo,
é grandiosa, tornando-se mínima no expandir
do horizonte. A religiosidade indígena também é
parte dessa grandiosidade com a presença de
inúmeras pirâmides espalhadas por todo o painel
e com importante destaque do lado esquerdo.
Acreditamos que essa pirâmide destacada seja
uma referência ao denominado Templo Maior ou
Pirâmide de Tenochtitlán, onde eram realizados
os grandes rituais religiosos.
A cidade de Tenochtitlán, capital do grande Império Asteca é representada de forma a nos
ensinar que sua grandiosidade provém do povo
que a construiu e que a habita. O autor representa com mais intensidade os trabalhadores do
que qualquer outra classe social. Todo o painel é
retratado como uma grande multidão, numa variedade de cores, atividades e tamanhos: há mulheres, crianças e homens; há artesãos, vendedores, camponeses. Há um nobre sendo carregado
numa espécie de liteira e observando, do alto, o
trabalho de tantas pessoas. Rivera representou,
com ele, a estratificação social e nos lembrou de
que a vida no Império nada se parecia com a vivência em um paraíso: houve exploração, houve
hierarquias, houve riqueza e houve pobreza. Também há, como dissemos anteriormente, as pirâmides, símbolos da religiosidade. Trabalho, religião e política, fundem-se, assim, na monumental
civilização asteca – anterior a qualquer pretenso
progresso trazido pelos europeus.
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PERÍODO COLONIAL
O mural La colonización o Llegada de
Hernán Cortés a Vera Cruz (1951), também
parte da série O México Colonial e Pré-Colonial (figura 3), ilustra os desdobramentos do
“encontro” entre os colonizadores espanhóis e
os indígenas. Se olharmos o mural da esquerda para a direita, como lemos um livro, verificamos que, aqui, a grandiosidade dos indígenas
e suas atividades dá lugar ao sofrimento, à exploração e à aculturação.

Chama a atenção o fato de que, no
detalhe central, onde são representados os
conquistadores realizando negócios, que ao
lado deles está uma indígena com um bebê
nas costas. O bebê pode representar a miscigenação, fruto de tantos estupros e violências:
a criança é representada com olhos claros e a
cor de sua pele é mais clara do que o restante
da população nativa, tão clara como a do conquistador.
Diego Rivera negou-se a representar a
chegada dos europeus como um encontro entre culturas. O autor representou em sua obra a
destruição do modo de vida nativo. Vale dizer
que – a partir dessa leitura da esquerda para
a direita que adotamos –, o quadro se encerra
com um detalhe sem povos indígenas. Há apenas um homem europeu, sobre seu cavalo, em
posição de destaque que guia animais subservientes em direção à “saída do mural”.

No canto superior esquerdo, encontramos retratada uma enorme cruz em madeira
junto a um clérigo com um livro aberto, um
conquistador com uma espada e um indígena ao pé da cruz, depositando oferendas. Há
também um grupo de indígenas com cabeças
abaixadas e com as mãos em posição de oração atrás da grande cruz. A informação é clara:
indígenas submetidos ao deus cristão e acultuDe costas para a história do povo, serados por meio da atuação do conquistador e
guem tranquilos o gado, os burros e os cavalos
da Igreja Católica.
com seus cabrestos e outros animais de menor
No mesmo nível, mas ao centro, vemos porte. Apenas um cachorro, cuja cor do pelo
os nativos nus e enforcados; à direita, vemos a se assemelha à cor da pele da criança mestiça
exploração do trabalho indígena: praticam a mi- se revolta. Olha em direção da História e rosneração, carregam toras de madeira e aram o na – quiçá late – para as injustiças. Talvez, o
chão enquanto são chicoteados por europeus. simpático vira-lata simboliza a revolta de uma
Tudo isso só foi possível com a chegada dos gente que, ao contrário do gado, queira sair
conquistadores montados em cavalos e com da marcha rumo aos latifúndios, expressão de
dois deles vestindo armaduras, lembrando-nos uma América Latina colonizada que quer suas
as diferenças tecnológicas entre um povo e ou- riquezas longe das mãos dos povos indígenas.
tro. Essa informação é importante, visto que os
Esse mural, portanto, expressa a desnativos não foram subjugados sem resistência,
mas a superioridade bélica do conquistador foi truição ocasionada pela chegada dos euroinegável e decisiva, assim como as doenças peus ao continente e nos indica aspectos que
trazidas por ele. E o resultado também é claro permaneceram nas sociedades contemporânena imagem: a escravização também dos povos as latino-americanas: a exploração dos indígeafricanos (canto inferior esquerdo), que é mar- nas, dos negros africanos e seus descendencado com ferro em brasa, e a acumulação de tes – no campo e na cidade –; da influência da
ouro e prata (ao centro) com a exploração das Igreja Católica sobre essa população e da exriquezas do Novo Mundo e de seus habitantes. ploração desses territórios – tanto em recursos
naturais quanto em mão de obra barata – pelos
países desenvolvidos.
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A INDEPENDÊNCIA MEXICANA
Para esse período selecionamos o mural Historia de Mexico: de la Conquista a 1930,
produzido entre os anos de 1929 e 1931 (figura 4), e parte do ciclo Epopeia do povo mexicano e que apresenta diferentes momentos
da história mexicana. No entanto, propomos
analisar apenas um detalhe central dessa obra
monumental.
Nesse detalhe, destacamos logo à direita a faixa vermelha com a inscrição Tierra
y Libertad. Junto à faixa, podemos observar
a presença três figuras emblemáticas à história do México – e de toda a América Latina:
um operário de fábrica (identificado pelo uso
do macacão), um homem com um grande bigode e um chapéu sombreiro (que podemos
associar à figura de Emiliano Zapata, líder na
Revolução de 1910, indicando sua luta pela
distribuição de terras, pela reforma agrária e o
respeito pela tradição indígena) e um homem
com terno, gravata e chapéu (que associamos
à figura do burguês, do político e até mesmo
da classe média urbana e educada).
O trio indica as relações entre esses diferentes grupos ao longo da epopeia mexicana:
por vezes antagonistas, por vezes aliados. Mas
uma coisa é certa: as reivindicações e conflitos
giravam em torno de terra e liberdade. A terra
que, desde a chegada do colonizador, fora tomada das mãos de seus verdadeiros donos,
os nativos; a mesma terra que, posteriormente,
será utilizada para explorar os descendentes
dos povos indígenas. A liberdade que tantas
vezes foi colocada à prova: para o indígena,
com relação à manutenção e o respeito aos
seus costumes; para o operário, no que diz
respeito à liberdade de se manifestar, de exigir
melhores condições de trabalho, salário e vida.
Pode-se até falar em liberdade com relação a
todas as classes que, por muitas vezes, lutam
para se libertar do jugo, primeiro colonial europeu e, posteriormente, do jugo político, econômico e militar dos Estados Unidos. Esse mesmo trio indica, também, os conflitos ocorridos
em virtude da participação política e democrática no México.

Passamos, agora, para a parte inferior
deste detalhe do mural. Ao centro, a águia pintada por Rivera indica aspectos guerreiros da
cultura asteca. A ave parece estar numa espécie de altar e, à sua frente, um sacerdote
de costas para quem vê o mural, segura um
coração em sua mão esquerda, uma oferenda
ao grande pássaro. Segue-se, abaixo do sacerdote, a representação dos conflitos entre os
conquistadores espanhóis (com armaduras e
montados em cavalos) e indígenas (que lutavam com lanças nas mãos e os pés no chão),
todos amontoados. Vale chamar a atenção
para a disposição dos indígenas nessa cena.
O sacerdote está de costas para o conflito e
de frente para o “México contemporâneo”. Segura um coração, em alusão aos antigos ritos
astecas, talvez numa espécie de bênção à história mexicana. A sua volta, estão guerreiros.
Estes enfrentam o conflito e criam um cordão
protetor para o rito – aqui, um símbolo da origem e da tradição mexicanas – também para
os demais sujeitos da história contemporânea.
Os guerreiros astecas – paramentados com
lanças, escudos e suas roupas de águia – que
compõem essa linha de frente empurram os
colonizadores espanhóis para fora do mural.
Sabemos que não foi esse o exato curso da
história. Sabemos da derrota asteca. Entretanto, o mural revolucionário não é o espaço da
narrativa daquilo que foi, mas sim do que deve
ser e do que se quer. Por isso, ali estão os
espanhóis encurralados e sem protagonismo,
também uma clara menção àquilo que Diego e
o povo mexicano vislumbravam para sua trajetória futura: Com todos os conflitos e contradições, a história do México deveria ser construída por seu povo, sem as intervenções externas
cujos interesses alienam os camponeses, os
operários, os indígenas e até mesmo a classe
média. Horizonte esse, diga-se de passagem,
que não está presente apenas no imaginário
mexicano, mas latino-americano como um
todo. Prova disso é a célebre frase dita pelo
presidente chileno Salvador Allende em 11 de
setembro de 1973, frente ao golpe de estado
– patrocinado pelos EUA – que sofria naquele momento: “A história é nossa e a fazem os
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povos”. Essa história, sabia Rivera, deveria ser
construída com todas as armas de que o povo
dispunha. Por isso, logo atrás dos guerreiros
astecas, mas também enfrentando o conflito,
Diego pinta um homem tocando tambor. As artes que, como dissemos, são o lugar da revolução para o muralista, aparecem na linha de
frente do combate ao colonialismo.

CONTINUIDADES

O mural escolhido para representar
as continuidades do processo colonizador foi
Mexico de Hoy y de Mañana, produzido entre
1934 e 1935, também do ciclo Epopeia do
povo mexicano (figura 5). Nessa obra, Diego
Rivera destaca a luta contra a exploração da
população mexicana e, também, indica um caNeste detalhe, fica claro que, para Ri- minho a ser seguido.
vera, o conflito entre indígenas e espanhóis
deixou marcas tão profundas na sociedade a
No topo do mural, está a figura de Karl
ponto de ser a base por meio da qual se es- Marx, pai do socialismo científico e inspirador
trutura toda a história do México e, por meto- da luta socialista em todo mundo. Enquanto
nímia, da América Latina. A disposição dessas fala para um grupo de trabalhadores (identifiimagens em um arco nos permite olhar este cados pelas roupas que vestem), segura em
detalhe como uma pirâmide. Assim a cena do suas mãos um pergaminho – símbolo de toda
conflito que descrevemos localiza-se na base
a sua obra crítica contra o sistema capitalista
dessa história. É o conflito causado pela inva– e aponta para a frente dos trabalhadores. É
são e pela conquista espanhola que estrutura,
como se apontasse para uma sociedade futura
na imagem, todos os conflitos entre operários,
e sem desigualdade social, conquistada pela
indígenas e burgueses. Ao mesmo tempo, poluta dos trabalhadores. Essa ideia é enfatizademos entender como uma alegoria ao fato de
da com a representação, logo abaixo e à dique é a exploração do trabalho dessa popureita, de uma bandeira comunista (vermelha e
lação e de seus descendentes que possibilitou erguer o México do século XX. Além disso, com símbolo da foice e do martelo) junto a um
vemos, atrás da águia localizada no centro da homem em destaque (grande, de macacão e
imagem, uma coluna que contém e enquadra falando a uma massa de pessoas), que parequase todos os grandes personagens-tipo da ce discursar e exaltar quem o ouve, represenhistória mexicana: o clérigo, os políticos, a figu- tando, assim, o operariado. Importa notar que
ra que se assemelha a Emiliano Zapata. Como essa massa de pessoas não possui contornos
dissemos, enquadra quase todos, mas deixa nítidos: é um amontoado de gente, como se as
escapar o camponês comum e os mestiços, pessoas estivessem, mesmo ali, lutando para
ou seja, a massa de trabalhadores anônimos sobreviver.
que sustenta o país: o povo. Esse sujeito não
Abaixo dessa massa de trabalhadores
pode ser contido pelas colunas que formam o
arco no centro do detalhe. O povo é maior do e, ainda à direita, há um grupo de pessoas
que esses limites e, na nossa leitura, é no meio junto a um símbolo da suástica (referência ao
desses anônimos camponeses que Rivera nos emblema nazista que, na época de produção
coloca. Enquanto todos os demais ilustres per- da obra, já estava em ascensão na Alemanha)
sonagens estão de frente para nós – exceção vestidas com roupas escuras, usando másfeita ao operário na parte central superior, que caras (referência à I Guerra Mundial, quando
olha para os outros personagens e aponta a foram muito utilizadas devido ao uso do gás
direção do futuro –, os camponeses – sobre- mostarda) e apontando armas para outro gruviventes e filhos da violenta colonização – nos po, que carrega uma faixa vermelha com os
dão as costas, não por que nos ignoram, mas dizeres Huelga (greve, em espanhol). Mais à
por que estão ao nosso lado e nos convidam a direita, dois homens aparecem enforcados no
assistir e a participar da história a partir de sua que resta de uma árvore.
perspectiva.
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A mensagem de Rivera é muito clara e
uma aula de história sobre a maneira pela qual
as autoridades e a burguesia trataram as manifestações por melhores condições de trabalho
ao longo da história da América Latina: como
um caso de polícia, massacradas pelas armas!

sas obras. Além das aproximações do muralismo com o realismo socialista, o movimento
artístico mexicano inspirou outros nos países
latino-americanos, que também se engajaram
em seus próprios tipos de modernismo (GOMES, 2019, p. 26-27).

Do centro para o lado esquerdo, podemos notar a presença de homens vestidos
de terno e gravata. O principal deles é um antigo conhecido de Rivera, John Rockfeller Jr.,
que representa o interesse e a interferência do
capital estadunidense no México e em toda a
América Latina. Podemos observar que, junto a
eles, há uma grande estrutura cilíndrica, talvez
uma estrutura de canos, que atravessa todos
os níveis do mural, indicando que esta estrutura está presente em todas as atividades realizadas pelos trabalhadores representados.

Esse detalhe do mural deixa clara, portanto, a concepção de Rivera sobre os valores
da sociedade capitalista, uma vez que os coloca ao lado dos valores das sociedades cujos
regimes são fascistas. Diego Rivera chama a
atenção para o fato de que o capitalismo continua destruindo a sociedade latino-americana
e, não só ela, como o mundo inteiro. Enquanto
houver capitalismo, haverá exploração, aculturação e perseguição política violenta.

Diego Rivera realiza, assim, a associação entre a burguesia – nacional e/ou estrangeira – e os movimentos fascistas, contrários
à democracia, ao pluripartidarismo e ao comunismo. Daí a necessidade de realizar uma revolução socialista, de se colocar os trabalhadores
no poder; apenas seguindo os ideais marxistas conseguiriam um futuro. Considerando a
presença de tais personagens e associações,
cabe o comentário de Lícia Gomes:

Na parte inferior do mural e à direita
está a artista mexicana Frida Kahlo, esposa
de Diego Rivera, com quem partilha os ideais
socialistas. Vestindo vermelho e com um livro
em suas mãos, talvez sua representação reúna
o potencial da educação e da cultura voltado
para a transformação. Segundo Octavio Ianni,
“Ao imaginar o presente sobre outra forma, a
cultura e arte realizam uma espécie de invenção do devir” (IANNI, 1983, p. 87).

Apesar de o muralismo fazer parte do
projeto educativo do governo pós-revolucionário mexicano, o conteúdo dos murais, as figuras
que neles são identificadas vão além do pensamento nacional. Apesar de ser comum que
a temática seja a Revolução Mexicana, muitos
dos símbolos que surgem tem um teor internacionalista. A vontade de romper as fronteiras nacionais e que a arte proletária seja internacional faz parte do projeto muralista, assim
como o que fica definido na União Soviética,
com os grupos artísticos que davam as diretrizes as quais seguiam o Realismo Socialista.
Alguns símbolos são comuns aos dois movimentos. Bandeiras, foice e o martelo, centralidade da cor vermelha, personagens da classe
trabalhadora, são elementos constitutivos des143
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diego Rivera, assim como os demais membros do movimento muralista, agia de forma a
ensinar e tornar público para a população mexicana e indígena – quiçá latino-americana – não
apenas a história de seu país, mas o protagonismo de sua gente como sujeito de suas ações,
das transformações que poderiam realizar e, portanto, como sujeito protagonista de sua história.
Daí o caráter histórico, pedagógico e político – enfim, revolucionário – de sua obra.
Seja qual for o tema de sua pintura, a cada momento Rivera nos lembra de que a raiz dos
problemas latino-americanos está na chegada dos conquistadores e colonizadores espanhóis
no continente americano. A cada momento Rivera nos indica que os conflitos contemporâneos
são decorrentes do tempo colonial e têm como eixo a terra, a liberdade e o trabalho. Seja para
revisitar a memória ancestral, seja para pintar o futuro se justiça e igualdade, Diego ensina a
sua gente que a dívida a ser cobrada é sempre a da colonização. Assim, apesar da constante
temática do conflito entre espanhóis e indígenas, o artista não aponta somente para o passado,
aponta para o futuro, propondo uma transformação por meio das mãos dos trabalhadores, uma
revolução feita por eles e para eles.
Por isso, o movimento muralista, bem como toda arte, não pode ser considerado reflexo
da época em que foi produzido; não é simples espelho e/ou produto de sua realidade. O muralismo fez parte de um processo histórico e político, no qual seus agentes realizaram escolhas
de temas, personagens e ideais. Como dissemos anteriormente, o mural revolucionário não é
o espaço da narrativa daquilo que foi, mas sim do que deve ser e do que se quer e por isso,
nele figuram astecas que derrotam colonizadores, operários, camponeses, indígenas e mestiços
que se unem numa classe trabalhadora guiada para o futuro como descrito por Zapata e Marx.
Noutras palavras, o conteúdo mural propõe realidades que dependem do sujeito que o aprecia,
interpreta e ressignifica. Parafraseando Paulo Freire (2019), a arte, assim como a educação, não
transforma o mundo, mas transforma as pessoas. As pessoas transformam o mundo.
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IANNI, Octavio. Revolução e Cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983.
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A CARREIRA DO PROFESSOR NO
SÉCULO XXI

RESUMO: Com toda dificuldade encontrada em nossas escolas na atualidade, a carreira do professor do século XXI tornou-se desprestigiada e muitos alunos ingressantes em cursos de
graduação fogem dos cursos que são voltados à licenciatura. Para que consigamos entender
como funciona a carreira do profissional da Educação no século XXI em escolas estaduais,
municipais e particulares e o porquê essa profissão tem sido tão desprestigiada hoje em dia,
este artigo abordará esta temática por meio de uma pesquisa de cunho bibliográfico, que
trará como importantes norteadoras para nossa compreensão, algumas citações de preciosas
ideias e pensamentos de autores consagrados e ligados à área da Educação e que dissertam claramente acerca deste tema tão importante, com muita propriedade. Tal pesquisa dará
maior credibilidade a tudo o que aqui for debatido e servirá também como alicerce preponderante para que se possa discernir acerca desta temática tão atual e importante no meio
educacional brasileiro.

Palavras-chave: Educador; Século XXI; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

perfil do professor do século XXI tem sido debatido muito ultimamente, pois para
ministrar suas aulas, o professor hoje necessita lutar contra o grande número de
alunos indisciplinados, pais ausentes e ainda competir com o avanço tecnológico que rouba toda a atenção dos alunos, que pensam apenas em seus celulares e esquecem
de suas obrigações na escola.
Nesse horizonte, vemos professores despreparados e que necessitam de cursos que os
qualifiquem para terem condições de ministrar suas aulas com maestria. Contudo, para tanto,
há também a necessidade do educador ter a atenção de seus alunos para conseguir trabalhar
o conteúdo necessário com suas turmas.
Dessa forma, torna-se necessário que o professor seja amigo de seus alunos, conquistando-os para que eles tenham confiança nele e o respeite durante toda explicação necessária
do conteúdo que deve ser ministrado.
Antigamente, o educador era visto como alguém que estudou e se preparou para ensinar
a outros alunos e fazê-los aprender todo conteúdo programático da série na qual o aluno está
inserido. Hoje, um educador precisa ser amigo, médico, psicólogo, mediador e professor, fazendo dos minutos em que permanece em cada sala de aula desafios a serem encarados todos os
dias.
Mesmo nesse horizonte desafiador, o educador percebe o quão sua carreira é desprestigiada. O Governo não apoia seus educadores, os gestores das escolas também permanecem
sempre com uma postura firme e acabam culpando aquele que menos contribui para o fracasso
escolar: o professor; e os pais se mantêm como protetores de seus filhos e nunca estão do lado
do professor em casos de indisciplina ou de notas baixas. Para entendermos um pouco mais
sobre a carreira do professor no século XXI, veremos a seguir relatos de teóricos da Educação,
os quais nos servirão como norteadores dessa temática.
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à ideia de que a carreira do professor do século XXI precisa ser prestigiada, para que nossos
De acordo com os estudos de Nóvoa novos educadores ainda creiam que a Educa(1995), antigamente, muito se via em cursos ção ainda tem futuro e que ainda vale a pena
de graduação homens e mulheres felizes por dedicar-se à cursos de Licenciatura.
estarem se formando com o intuito de ajudaAs ideias do autor citado acima tamrem a outros indivíduos a se formarem, sendo
bém elucidam que, para seguir carreira de proprofessores.
fessor no século XXI, é necessário, além de ter
Tempos depois, com o avanço tec- todo o conhecimento dos conteúdos de sua
nológico e toda mudança que veio com ele, disciplina, ter práticas de ensinos atualizadas e
juntamente com o número de indisciplina em que chamem a atenção e a motivação do alusala de aula e ao grande número de pais que no, atender às necessidades dos alunos com
apenas depositam seus filhos nas escolas e aulas interativas e com auxílio de todo aparato
atribuem aos educadores todos os erros deles, tecnológico, saber lidar com os alunos como
esse horizonte mudou e poucos buscam hoje seres individuais que têm suas necessidades
cursos de graduação que formam professores. e problemas próprios de cada idade e compreender que o magistério é desafiador e precisa
Com isso, a carreira do professor pas- ser amado para ser encarado de frente.
sou a ser profissionalizada e seu perfil pasPacheco (1995) disserta que ser prosou a exigir competências que garantem uma
Educação de qualidade, controlada e garanti- fessor “é um processo dinâmico e evolutida pelo Estado. Nóvoa (1995) disserta sobre vo que compreende um conjunto variado de
a profissionalização do professor pelo Estado aprendizagens e de experiências ao longo das
diferentes etapas formativas”, sendo assim, tordizendo que:
na-se clara a ideia de que o educador é um
A transformação do sistema escolar ga- trabalhador múltiplo que lida com a individualirantiu o acesso à escola para todos, mas tam- dade de seus alunos.
bém promoveu a falta de qualidade no ensino
Para o mesmo autor, aprender a ensie o professor passou a sofrer críticas generalizadas, dos que sem analisar as circunstâncias nar vem por meio de uma união entre teoria
que os obrigam fazer mal o seu trabalho, consi- e prática, trazendo consigo quatro processos
dera-os como os responsáveis imediatos pelas que são:
falhas no sistema (NÓVOA, 1995, p. 56).
• Metacognição;
• Descontinuidade;
Com as palavras do autor, vemos que
• Individualização;
não é de hoje que os professores recebem
• Socialização.
críticas por qualquer erro educacional e que
poucos se preocupam em saber o real porquê
Para Perrenoud (2000), torna-se necesdo fracasso escolar, apenas o incumbindo ao
professor. Hoje, muita coisa mudou, mas as crí- sário que o docente procure dominar competicas ainda acompanham a cada educador em tências importantes para a área docente, que
o possibilitem trabalhar de acordo com o que
sua luta diária.
a área educacional exige. A formação do eduNóvoa (1995) afirma que “os professo- cador do século XXI precisa ser de qualidade
res precisam encontrar novos valores, novos e, após formado, o professor precisa continuar
idealismos escolares que permitam atribuir um em cursos de formação continuada para mannovo sentido à ação docente”. Isso nos reflete ter-se atualizado.

O EDUCADOR E SUA GRADUAÇÃO
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Perrenoud (1999), ao abordar uma reflexão acerca da carreira educacional, disserta
que:
A reflexão possibilita transformar o mal-estar, a revolta, o desânimo, em problemas, os
quais podem ser diagnosticados e até resolvidos com mais consciência, com mais método.
Ou seja, uma prática reflexiva nas reuniões pedagógicas, nas entrevistas com a coordenação
pedagógica, nos cursos de aperfeiçoamento,
nos conselhos de classe etc. - leva a uma relação ativa e não queixosa com os problemas e
dificuldades (PERRENOUD, 1999, p. 57).

Dessa forma, a escola se faz desvalorizada e faz com que o educador se torne um
indivíduo descontente com sua profissão e que
o aluno se torne mais descomprometido. Neste
horizonte, os pais se mostraram mais insatisfeitos por verem este sistema desajustado e essa
realidade educacional torna o trabalho docente
cada vez mais complexo.
Perrenoud (2000) acredita que este
momento é de total insatisfação generalizada
na área educacional e que isto leva todos a
terem um questionamento mais acirrado por
novas buscas de dissoluções.

Sendo assim, fica claro que o professor
necessita estar sempre em formação e que os
A escola marcha para uma modificacursos de formação continuada são de suma ção intensa, contudo essas modificações são
importância para seu sucesso na escola.
brandas e dependem não somente da aspiração de alguns, como também do conhecimenPara tanto, ainda sob a luz das pala- to e da participação da sociedade e especialvras de Perrenoud (1999), o professor precisa mente dos educadores. É no educador que os
de ajuda da escola com sua gestão, do apoio conhecedores da área educacional assentam
governamental com incentivos e da sociedade o encargo por esta reorganização dos afazeres
inserida nas escolas.
do meio da educação.
Havendo união entre escola, Governo e
sociedade, a Educação será a primeira a sair
ganhando e a carreira do professor passará a
ser avaliada de forma mais apreciativa, fazendo
com que mais estudiosos se dediquem a cursos de Licenciatura.

MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO
O sistema de ensino ajudou muito para
que fosse ampliado o número de vagas nas
escolas públicas, como também permitiu que
houvesse o acesso de todos ao ambiente escolar e a sua aprendizagem, contudo, mesmo
assim, esse sistema não conseguiu afiançar a
qualidade no ensino público: “O projeto educacional existente não atende às necessidades
de uma escola para todos, na medida em que
ainda tem traços de uma educação elitizada”
(NÓVOA, 1995, p. 56).

Antonio Nóvoa (1995), Philippe Perrenoud (2000) e Edgar Morin (2006) mostram
neste sentido que ainda cabe ao educador desenvolver aptidões para expandir a circunscrição de seu desempenho profissional.

A DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO
Segundo Nóvoa (1995), o profissionalismo docente com licenciatura garantida pelo
Estado tendo como fim a garantia de serviços
com qualidade surge, tendo como meta uma
Educação de qualidade para todos.
O estado, com isso, estabeleceu um
mando mais austero dos procedimentos educativos, contudo não promoveu modificações
expressivas na função da unidade escolar, de
seus saberes e de seus códigos.
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Nóvoa (1995) mostra que o educador
licenciado pelo Estado passou a ser reconhecido socialmente por passar a ter uma licença legitimada oficialmente para desempenhar a sua
atividade. O autor mostra isso ao dizer que:

Com a mudança do século, estas perturbações se exacerbam com a mulher passando a fazer parte da profissão docente e exatamente no princípio do século XX, a profissão
de educador fortaleceu-se com a aderência coletiva dos educadores a um grupo de códigos
No momento em que a escola se im- e de valores que se adicionam à unidade dos
põe como instrumento privilegiado da estratifi- educadores atribuída pelo Estado.
cação social, os professores passam a ocupar
um lugar-charneira nos percursos de ascensão
Neste momento a escola e a catequisocial, personificando as 9 esperanças de mo- zação simulam o avanço para os educadores.
bilidade de diversas camadas da população:
Nóvoa (2001), neste sentido, delineia que: “a
agentes culturais, os professores são também,
época de glória do modelo escolar é também o
inevitavelmente, agentes políticos (NÓVOA,
período de ouro da profissão docente”. Todos
1995, p.17).
da sociedade esperam ver na educação um
A concepção das chamadas Escolas compromisso certo de um futuro ainda melhor
Normais no século XIX agenciou a formação e os educadores sustentam essa confiança gedos educadores que passavam a ter conheci- neralizada dos potenciais da escola para que
mentos pedagógicos e ideológicos em comum. haja mudança em toda a sociedade.
Nóvoa (1995) disserta acerca disso que:
As mudanças sociais, as mudanças
políticas e as mudanças econômicas sucediAs instituições de formação ocupam das nos derradeiros vinte anos mudam a socieum lugar central na produção e reprodução do dade, como também transforma o seu sistema
corpo de saberes e do sistema de normas da educacional. A educação, por sua vez, vai de
profissão docente, desempenhando um papel um sistema educacional de uma classe da elite
crucial na elaboração dos conhecimentos pe- para um sistema educacional voltado às masdagógicos e de uma ideologia comum (NÓ- sas, o que acaba implicando num acrescentaVOA, 1995, p.18).
mento quantitativo de educadores e de alunos
que, de acordo com Nóvoa (1995), causam
Para Nóvoa (1995) os educadores pas- grandes problemas qualitativos. Para o autor:
saram a vivenciar um momento de imprecisão
em seu lado profissional na segunda metade
Ensinar hoje é diferente do que era há
do século XIX. O autor mostra isso em:
vinte anos. Fundamentalmente, porque não tem
a mesma dificuldade trabalhar com um grupo
Fixa-se neste período uma imagem in- de crianças homogeneizadas pela selecção ou
termédia dos professores, que são vistos como
enquadrar a cem por cento as crianças de um
indivíduos entre várias situações: não são burpaís, com os cem por centos de problemas sogueses, mas também não são povo; não deciais que essas crianças levam consigo. Daí o
vem ser intelectuais, mas têm de possuir um
desencanto que atinge muitos professores, que
bom acervo de conhecimentos; não são notáveis locais, mas têm influência importante nas não souberam definir o seu papel perante esta
comunidades; devem manter relações com nova situação (NÓVOA, 1995, p.96).
todos os grupos sociais, mas sem privilegiar
nenhum deles; não podem ter uma vida miserável, mas devem evitar toda ostentação; não
exercem seu trabalho com independência, mas
é útil que usufruam de alguma autonomia; etc
(NÓVOA, 1995, p. 18).

O aceleramento da transformação social, de acordo com Nóvoa (1995), leva o educador a uma inadequação quando ele se depara com seu mundo, o qual foi trocado por
outro, no qual ele não compreende muito bem
como se estabelecer.
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O autor (1995) ainda mostra que são valores básicos que, tradicionalmente, eram
muitos os subsídios que estão cooperando transmitidos na esfera familiar” (NÓVOA, 1995,
para a modificação no sistema educacional. p.101).
Para o autor, o primeiro subsídio seria:
Gentile (2007) esclarece que o educaPara além de saber a matéria que le- dor mal aparelhado pelos cursos de formação
ciona, pede-se ao professor que seja facilitador padece com um choque ao se deparar com
da aprendizagem, pedagogo eficaz, organiza- essa realidade. Neste sentido, o autor mostra
dor do trabalho em grupo, e que, para além do que:
ensino, cuide do equilíbrio psicológico e afectivo dos alunos, da integração social e da eduQuando o profissional não se sente
cação sexual, etc.; a tudo isto pode somar-se capaz de cumprir sua tarefa - no caso, planea atenção dos alunos especiais integrados na jar, ensinar e fazer com que a maioria adquira
turma (NÓVOA, 1995, p. 100).
conhecimento - tende a responsabilizar fatores
externos, apontando justamente para os lados
Para o trabalho do educador houve mais frágeis do sistema (MANTOVANINI apud
acrescentamento de cobranças, contudo os GENTILE, 2007, p. 33).
cursos para sua formação, não seguiram essas transformações e permaneceram desenO autor também disserta que: “Sentinvolvendo educadores primários nos velhos do-se impotente, o professor procura as caupadrões normativos, adicionando tão-somente sas em fatores externos e cria uma situação
as descobertas vindas da psicologia da apren- que o prende: já que não pode mudar a família
dizagem, e educadores de ensino secundário do aluno, ele acha que não é possível ensinar”
como investigantes especializados neste senti- (MANTOVANINI apud GENTILE, 2007, p. 35).
do educacional:
O terceiro motivador de mudanças
Não é portanto de estranhar que so- no sistema educacional é o aumento de fonfram autênticos “choques com a realidade”, tes para escolhas de subsídios que modificou
ao passarem, sem preparação adequada, da o papel do educador, mostrando-o como um
investigação sobre química inorgânica, ou da transmissor de conhecimentos.
sua tese de licenciatura sobre um tema altamente especializado, para a prática de ensinar
Com isso, Nóvoa (1995) adverte ainda
a quarenta crianças de um bairro degradado que: “nos últimos vinte anos desfez-se o conos conhecimentos mais elementares da quími- senso social sobre os objetivos das instituica ou da filosofia (NÓVOA, 1995, p. 100).
ções escolares e sobre os valores que devem
fomentar”.
O segundo motivador de mudanças
no sistema educacional, de acordo com as paSe ao mesmo tempo a educação relavras de Nóvoa (1995) seria um procedimento portava uma essência de valores pendentes à
apontado durante os últimos vinte anos, de fal- socialização convergente, agora a aquiescênta de encargos educativos de outros adminis- cia da desigualdade social existente na escola
tradores voltados à socialização. Para o autor, acarreta o trabalho educacional voltado a uma
a família estabelece o evento mais expressivo, socialização de costumes e valores desiguais
devido à inclusão da mulher no mercado de e até um tanto quanto divergentes:
trabalho e à diminuição do número dos seus
componentes e das horas de comunicação:
Neste contexto o professor está sujeito
“Nesse sentido, são cometidas à escola maio- a críticas tanto no plano de valores como no
res responsabilidades educativas, 11 nomea- domínio de métodos e técnicas de ensino. O
damente no que diz respeito a um conjunto de desenvolvimento da autonomia de cada aluno
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pode ser incompatível com a exigência de integração social, quando esta implica o predomínio das regras do grupo, ou quando a instituição escolar funciona de acordo com certas
lógicas sociais, políticas ou econômicas (NÓVOA, 1995, p. 103).

Quem pode estar seguro, hoje, de ensinar aquilo que é mais recente em matéria de
conhecimento? Ou, pior ainda, quem pode estar seguro de que aquilo que ensina não será
substituído por conhecimentos mais úteis aos
alunos que estamos a tentar preparar para
uma sociedade que ainda não existe? (NÓVOA,
A transformação da forma do novo có- 1995, p.106).
digo educativo é um outro motivo causador de
novas mudanças no sistema educacional. NóO autor também assegura que o acresvoa (1995) disserta acerca destas mudanças centamento de cobranças e de encargos condizendo que:
feridos ao educador com a massificação do
sistema de ensino não foi seguido por maiores
Nos últimos vinte anos, a configuração aquisições financeiras e a carência de recursos
do sistema educativo mudou radicalmente, materiais junta as deficientes qualidades de trapassando de um ensino de elite, baseado na balho atrapalham a docência. Nesse sentido
selecção e competência, para um ensino de Nóvoa (1995) mostra que: “hoje em dia, o enmassas, muito mais flexível e integrador, mas sino de qualidade é mais fruto do voluntarismo
incapaz de assegurar, em todas as etapas do dos professores do que consequência natural
sistema, um trabalho adequado ao nível do alu- das condições de trabalho adequadas às difino. Dessa forma desceu a motivação do aluno culdades reais e às múltiplas tarefas educatipara estudar e a valorização social do sistema vas” (NÓVOA, 1995, p.108).
educativo (NÓVOA, 1995, p. 103).
Para o autor:
A expansão e a massificação do sisteOutro fator de mudança no sistema
ma de ensino não deram a igualdade e o aces- escolar foi a mudança das relações entre
so esperado por todos os menos favorecidos, professores e os alunos. As atuais relações
visto que é impraticável acreditar em consequ- conflituosas no ambiente escolar dificultam a
ências idênticas às adquiridas pelo ensino que convivência e a 13 disciplina provocando um
atendia a pouco tempo apenas à elite. Isso é sentimento de insegurança e mal- estar entre
visto em: “O resultado foi à retirada do apoio os professores (NÓVOA, 1995, p. 108).
unânime da sociedade e o abandono da ideia
da educação como promessa de um futuro meTodo educador se mostra sobrecarrelhor” (NÓVOA, 1995, p. 104).
gado e, com isso, Nóvoa (1995) pondera que
muitos desses educadores acabam trabalhanO atendimento social ao educador e a do mal, pois o seu trabalho acaba compromesua valorização em termos salarial também é tido devido à inaptidão ao desempenharem um
insuficiente, visto que, de acordo com Nóvoa número excessivo de funções que lhes são atri(1995) o educador é aceito socialmente como buídas em sua jornada:
um coitado incapaz de conseguir um trabalho
mais bem remunerado. Hoje em dia, o avanço
Para além das aulas, devem desempecientífico acelerado traz consigo modificações nhar tarefas de administração, reservar tempo
que exigem adulterações de teores curriculares para programar, avaliar, reciclar-se, orientar os
e provocam medos e incertezas aos educado- alunos e atender os pais, organizar atividades
res diante tais modificações:
várias, assistir a seminários e reuniões de coordenação, de disciplina ou de ano, porventura
mesmo vigiar edifícios e materiais, recreios e
cantinas (NÓVOA, 1995, p. 108).
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O autor também deixa claro que:
A transformação do sistema escolar garantiu o acesso à escola para todos, mas também promoveu a falta de qualidade no ensino
e o professor passou a sofrer críticas generalizadas, dos que sem analisar as circunstâncias
que os obrigam fazer mal o seu trabalho, considera-os como os responsáveis imediatos pelas
falhas no sistema (NÓVOA, 1995, p. 45).

Nóvoa (1995) também mostra que o
norteador deste colapso está entre um espectro concebido de educador e da realidade palpável de um ensino melhor. Atualmente, cobra-se de todo os profissionais da educação que
trabalhem com a cooperação, com a conversação e principalmente com muita empatia com
os alunos e familiares, pois a inclusão holística
das circunstâncias e uma auto meditação para
sobrepujar os ajuizamentos estereotipados à
Nóvoa (1995) também disserta acerca décadas se torna cada vez mais essencial.
da competência dos educadores mostrando
claramente que: “A sociedade sofre então de
Com isso, Nóvoa (1995) acrescenta
um sentimento generalizado de desconfiança que o educador necessita ganhar muito mais
em relação à competência e a qualidade do autonomia para a gestão de sua própria ocutrabalho do professor e o professor sofre de pação e uma transição mais intensa com as
um mal-estar docente” (ESTEVE apud NÓVOA, conformidades com as quais desempenha seu
1995, p. 46).
trabalho. Para o autor: “Os professores precisam encontrar novos valores, novos idealismos
A escola, por sua parte, acabou per- escolares que permitam atribuir um novo sentidendo todo o seu papel de agente preparador do à ação docente” (NÓVOA, 1995, p. 29).
de um indivíduo preparado para um futuro ainda melhor, visto que ter muito estudo hoje nem
Tornar-se educador em pleno século
sempre mostra que o indivíduo será valorizado XXI é ter noções teóricas que vão muito além
socialmente ou mesmo que terá compensação do aprendizado das disciplinas existentes na
econômica. Nóvoa (2003) afirma ainda que:
grade escolar, a qual o educador sugere ministrar em suas aulas.
Estamos perante uma realidade nova,
sem paralelo na história e o que os pais e a soTornar-se educador em pleno século
ciedade não conseguem cobram dos professo- XXI é desenvolver os teores educacionais de
res. Para além do conhecimento e da cultura, maneira contextualizada, globalizada e diferenespera- se que ajudem a restaurar dos valores, ciada, estando suficientemente preparada para
a impor aos jovens as regras da vida social, arrastar os seus alunos em um projeto que ena combater a violência, a evitar as drogas, a volva o ensino e a aprendizagem despertando
resolver as questões de sexualidade etc. (NÓ- em cada aluno o interesse pelo aprendizado e
VOA, 2003, p. 14).
motivação para o estudo.
Nóvoa (2003) ainda afiança que: “os
professores podem muito. Mas não podem
tudo”. Sendo assim, a transformação apressada do conjunto social transformou profundamente o papel do educador no procedimento
de ensino. O acréscimo de cobranças neste
novo contexto social do educador determina
ainda por parte deste professor uma grande
mudança em seu papel, qual ainda não ocorreu.

Tornar-se educador em pleno século
XXI é o mesmo que desenvolver estágios educacionais que consintam em uma luta contra a
desigualdade dos procedimentos de aprendizagem de cada aluno, considerando às indulgências particulares desses alunos, num trabalho com visão coletiva e com um olhar voltado
para a constituição do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a leitura deste artigo, vê-se que inserido numa sociedade que hoje está voltada ao
avanço da tecnologia, o professor e sua carreira no século XXI tornou-se um profissional isolado
e que trabalha sem ser reconhecido por toda sociedade.
Entre demandas sociais e burocracias pedagógicas, o educador do século XXI luta com
uma Educação ultrapassada, salários baixos, alunos indisciplinados, famílias ausentes na vida
de seus filhos e falta de motivação profissional.
Para conseguir seguir em sua carreira, o professor investe muitas vezes de seu próprio
dinheiro para ter material pedagógico apropriado e para participar de cursos que o atualizarão,
mantendo-o sempre a frente e preparado para lutar contra tantos desafios educacionais.
É de suma importância, portanto, que o professor deste século se atualize e que esteja
sempre preparado para deparar-se com o avanço tecnológico e com tudo que ele nos traz.
Com a apropriação dos meios tecnológicos, projetos pedagógicos voltados a uma Educação atualizada e que visa a compreensão e o sucesso do aluno, valorização por parte da
sociedade e do Governo e dedicação total ao magistério, o educador do século XXI tem grandes
chances de terminar seu ano letivo com a sensação de dever cumprido e feliz por estar na carreira com a qual sonhou e a qual ama tanto.
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ENSINO DE CIÊNCIAS E SEXUALIDADE:
RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO

RESUMO: O presente artigo pretende apresentar uma metodologia mais participativa e de
aprendizagem significativa para o ensino dos objetos de conhecimento sistema reprodutivo e
sexualidade, desenvolvida em duas escolas municipais de São Paulo. Inicialmente, abordaremos um breve histórico da presença da educação sexual nas escolas brasileiras. Em seguida,
apresentaremos algumas ameaças que educação sexual, gênero e orientação sexual vem sofrendo quanto à presença nas políticas educacionais. Em relação à metodologia desenvolvida, esta apresenta o ensino contextualizado e dialógico. Observou-se grande interesse dos
adolescentes pelas aulas de ciências, o aprendizado foi significativo e houve maior consciência sobre o corpo e violências relacionadas à vivência da sexualidade, contribuindo para sua
prevenção e enfrentamento. Por fim, apresentamos possibilidades de novas abordagens para
a metodologia desenvolvida.

Palavras-chave: Educação Sexual; Sexualidade; Gênero; Orientação Sexual; Ensino de Ciências.
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INTRODUÇÃO

C

omo nos mostra o histórico apresentado no presente artigo, é de longa data a
abordagem da educação sexual e sexualidade nas escolas e nas políticas educacionais brasileiras. No currículo de ciências da cidade de São Paulo (SÃO PAULO,
2017), inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos na agenda 2030
da ONU, em especial a ODS 5 “Igualdade de Gênero” (ONU, 2017), os objetos de conhecimento
Gênero e Orientação Sexual são conceitos a serem abordados no 7o Ano. Reprodução em seres
vivos, sistema endócrino, puberdade, doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos também são objetos de conhecimentos previstos para o 7o Ano (SÃO PAULO, 2017).
Além de estarem presentes nos currículos, sexualidade, gênero e orientação sexual são
assuntos pelos quais os jovens e adolescentes demonstram grande interesse. Soma-se a isso
o fato da escola ser espaço para acesso ao conhecimento e acesso a informações confiáveis,
conhecimentos estes que nos ajudam a conhecer melhor nosso corpo, tomar decisões, a ter
uma vida mais saudável, a evitar e sair de situações de violência.
Vale ressaltar que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001, p.8 apud
SIQUEIRA; TRABUCO, 2013, p.297):
A sexualidade humana forma parte integral de cada um. É uma necessidade básica e um
aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. [...] É energia
que motiva encontrar o amor, contato e 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 (OMS apud SIQUEIRA et
al., 2013, p. 297).
Frente a esse quadro, é objeto de investigação deste artigo o seguinte problema: como
podemos trabalhar educação sexual, sexualidade, gênero e orientação sexual a partir de uma
metodologia na qual o estudante se sinta parte, não tenha constrangimento para tirar suas dúvidas, sinta que seus problemas e suas questões mais latentes estão sendo abordadas, que
trabalhe com questões contemporâneas e trate os conteúdos de ciências de forma mais contextualizada?
Como objetivo geral, o presente artigo pretende trabalhar uma metodologia mais participativa e de aprendizagem significativa para o ensino do sistema reprodutivo e sexualidade.
Em relação aos objetivos específicos, pretende-se promover maior conhecimento sobre o corpo
humano, gravidez, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis; e conscientizar
sobre formas de violências e como evitá-las, a fim de construirmos relações interpessoais mais
saudáveis.
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
SEXUAL NAS ESCOLAS BRASILEIRAS
Ao estudarmos a literatura, podemos
observar que educação sexual está presente
no ensino brasileiro há um bom tempo. Desde
o início do século XX, nota-se a inserção de tal
temática nos currículos escolares. Para fins de
análise, podemos organizar em 3 períodos a
trajetória da educação sexual no Brasil.
No primeiro período, início do século
XX até a década de 1970, nota-se forte influência da corrente médica higienista para inserção
da temática da educação sexual nas escolas
públicas, conforme apontam os primeiros registros de 1920 (SAYÃO, 1997). Segundo Figueiró
(1998 apud CARNEIRO et all, 2016), entre idas
e vindas, observa-se momentos de silêncio e
de inserção do tema em escolas privadas protestantes ou sem caráter religioso. A partir da
década de 1960, nota-se maior presença da
educação sexual em escolas católicas, a partir
do Concílio Vaticano II, e em escolas públicas
FIGUEIRÓ, 1998 apud CARNEIRO et all, 2016.
Já em 1970, em plena ditadura militar,
tramita na Câmara dos Deputados proposta de
implementação obrigatória da educação sexual em todas as escolas e em todos os níveis
de ensino, proposta que foi barrada e arquivada (VIANNA; UNBEHAUM, 2016). A partir
da lei 5692/71 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1971) nota-se maior inserção da educação sexual, sob responsabilidade dos programas de saúde e de ciências
(VIANNA; UNBEHAUM, 2016). Com o parecer
no 2264/1974 do Conselho Federal de Educação, educação sexual passa a ser responsabilidade dos programas de saúde (BONATO,
1996; SAYÃO, 1997; PIROTTA et al., 2006).
É a partir da constituição de 1988 e
da década de 1990 que o assunto será retomado com maior força e amplitude, marcando
o segundo período da trajetória da educação
sexual no Brasil. Compromissos internacionais
firmados para a abertura democrática pós ditadura militar e a luta promovida pelo movimento
feminista levaram a maior valorização da educação sexual e da sexualidade nos currículos
escolares, incluindo a partir de então os con-

ceitos de gênero e, posteriormente, diversidade sexual e orientação sexual.
Para darmos prosseguimento à análise
da perspectiva histórica, vale a pena conceituarmos gênero e orientação sexual, conceitos
que passam a ter maior presença no segundo
e terceiro momento da história da educação
sexual na educação, fruto das mobilizações
dos movimentos sociais feministas e da diversidade sexual.
Gênero e sexo são conceitos distintos.
Sexo parte do aspecto biológico, da anatomia
humana; gênero da construção sociocultural,
que diz respeito às relações sociais e de poder estabelecidas entre os que são definidos
socialmente como homens e como mulheres.
Segundo Henriques et al (2007, p.15),
Gênero, portanto, remete a construções
sociais, históricas, culturais e políticas que dizem respeito a disputas materiais e simbólicas
que envolvem processos de configuração de
identidades, definições de papéis e funções sociais, construções e desconstruções de representações e imagens, diferentes distribuições
de recursos e de poder e estabelecimento e
alteração de hierarquias entre os que são socialmente definidos como homens e mulheres
e o que é – e o que não é - considerado de
homem ou de mulher, nas diferentes sociedades e ao longo do tempo (HENRIQUES et al.,
2007, p.15).
No mesmo texto traz a seguinte citação
sobre orientação sexual: “Orientação sexual se
refere à direção ou à inclinação do desejo afetivo e erótico. De maneira simplificada, pode-se
afirmar que esse desejo, ao direcionar-se, pode
ter como único ou principal objeto pessoas do
sexo oposto (heterossexualidades), pessoas
do mesmo sexo (homossexualidades) ou de
ambos os sexos (bissexualidades)” (JESUS et
al., 2006 apud HENRIQUES et.al., 2007, p.17).
Outro conceito importante é identidade
de gênero, que comumente aparece junto aos
conceitos de gênero e orientação sexual. Henriques et. al. (2007, p.19) define identidade de
gênero:” [...] fala-se também em identidade de
gênero para se referir à maneira como alguém
se sente e se apresenta para si e para os demais como masculino ou feminino, ou ainda
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uma mescla de ambos, independente tanto do
sexo biológico quanto da orientação sexual.
Por exemplo, uma pessoa pode ter uma identidade de gênero – masculina, feminina, ambas
ou nenhuma [...]”.
Feitas as devidas conceituações, voltemos ao contexto histórico. Em relação ao segundo momento da trajetória da educação sexual na educação brasileira, podemos destacar
alguns marcos importantes desse período:
1) em 1994, o Ministério da Saúde lança o programa AIDS I, com a perspectiva de
evitar a disseminação da HIV/AIDS e outras
DST’s. MEC e Ministério da Saúde passam a
agir juntos, incentivando projetos de educação
sexual. Observa-se aí, mais uma vez, a influência da esfera da saúde no debate sobre educação sexual;
2) é lançado o Documento Diretrizes
para uma Política Educacional em Sexualidade
(BRASIL, 1994), apoiado em orientações da
Unesco e da Organização Mundial da Saúde,
tendo como uma de suas propostas, a educação para o sexo seguro;
3) em 1996 é lançado o Programa
Nacional de Direitos Humanos I, com base na
proteção da vida, tratamento igualitário perante
a lei e “apoiar programas para prevenir a violência contra grupos em situação mais vulnerável, caso de crianças e adolescentes, idosos,
mulheres, negros, indígenas, migrantes, trabalhadores sem terra e homossexuais” (Brasil,
1996b, p. 7, apud CARNEIRO et all, 2016...);
4) em 1997, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) introduzem os temas transversais, com perspectiva da formação para a
cidadania. Os temas transversais apontados
nos PCN’s são: ética, meio ambiente, pluralismo cultural, consumo, saúde e orientação sexual;
5) em 2001 é criado o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD)
(BRASIL, 2001). Apesar desse contexto, o Plano Nacional de Educação aprovado em 2001
(BRASIL, 2001), não ampliou o debate em relação à sexualidade, à diversidade de orientação
sexual e de identidade de gênero (VIANNA;
UNBEHAUM, 2016).
Algumas críticas à esse período se re-

ferem a forte influência de organismos internacionais; a limitação de programas de incentivo
à formação docente; a abordagem de gênero
e sexualidade subordinados ao trinômio corpo/
saúde/doença; sexualidade como dado natural, sem abordar sua constituição histórica e
social; pouca relevância da temática da diversidade nos PCN’s e redução da sexualidade
a heterossexualidade (VIANNA; UNBEHAUM,
2016).
Já o terceiro período, caracterizado a
partir dos anos 2000, é marcado pelo reconhecimento da diversidade. Houve maior representatividade nas esferas do governo a partir da
criação das secretarias de Direitos Humanos
(SEDH), Políticas para Mulheres (SPM), Igualdade Racial (SEPPIR), Juventude (SNJ); pressão das conferências nacionais da educação
para maior ênfase na formação docente, inserção nos currículos e relações no ambiente escolar; criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI),
como tentativa de articulação das ações de
inclusão social; lançamento do Plano Nacional
de Políticas para Mulheres e do Programa Brasil sem Homofobia.
Assim como o período anterior, também é marcado por influência de organismos
internacionais, em especial a Assembleia da
Organização dos Estados Americanos (OEA),
a qual lança a resolução “Direitos Humanos,
Orientação Sexual e Igualdade de Gênero, e
a agenda 2030 da ONU, a qual define os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
(ONU, 2017).
Como podemos ver, é de longa data a
abordagem da educação sexual e sexualidade
nas escolas e nas políticas educacionais. No
currículo de ciências da cidade de São Paulo,
inspirado nos ODS’s estabelecidos na agenda
2030 da ONU, em especial a ODS 5 “Igualdade de Gênero”, os objetos de conhecimento
Gênero e Orientação Sexual são conteúdos a
serem abordados no 7o Ano. Reprodução em
seres vivos, sistema endócrino, puberdade,
doenças sexualmente transmissíveis e método
contraceptivos também são objetos de conhecimentos previstos para o 7o Ano (SÃO PAULO, 2017).
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UM CAMINHO AMEAÇADO
Apesar da trajetória da educação sexual nas escolas brasileiras mostrar que o tema
foi ganhando maior amplitude e incorporando
novos contornos, como por exemplo a inserção
dos conceitos de gênero e orientação sexual,
recentemente verificamos uma forte ameaça à
presença de tais temáticas na educação.
Os debates em torno dos planos estaduais e municipais de educação em 2015,
após a aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014 (BRASIL, 2014), inauguram
um ciclo de ameaças à presença de gênero
nas políticas educacionais. A aprovação dos
planos Municipais e Estaduais de Educação,
nos quais se previa o termo “gênero”, que foi
socialmente refutado por membros da sociedade, como, deputados/as e pastores/as (CRESTANI; MARTELLI, 2016).
No mesmo período em que se deram
os debates em torno dos planos de educação,
tramitou na câmara dos deputados o projeto de
lei no 867/2015, apensado ao PL 7180/2014,
conhecido como “escola sem partido” (BRASIL, 2015). Segundo reportagem da própria
câmara dos deputados (NEVES, 2014), “os valores de ordem familiar têm precedência sobre
a educação escolar nos aspectos relacionados
à educação moral, sexual e religiosa”. Assim
sendo, projetos como escola sem partido colocaram em cheque o debate sobre gênero e
educação sexual nas escolas. O projeto de lei
no 867/2015 foi arquivado em dezembro de
2018.
Em 2017, quando da aprovação da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), gênero e sexualidade sofrem mais um ataque. A
análise da Comissão Permanente de Formação de Professores da Unicamp (2017), mostra que “o estudo de conteúdos que envolvem
temáticas de gênero, sexualidade, raça, meio
ambiente e diversidade cultural, que se impõe
por sua relevância científica e social, deixa de
figurar como preocupação no documento”.
(UNICAMP, 2017).
No bojo da campanha eleitoral para a
presidência da república de 2018, o combate a
suposta “ideologia de gênero” e o suposto “kit
gay”, que segundo os promotores da campanha ensinaria nas escolas as crianças a se tor-

narem homossexuais, se tornam motores para
a campanha do então candidato à presidência
Jair Bolsonaro (SALDAÑA, 2018). “Kit gay” é
nome pejorativo dado por setores conservadores ao material “Escola sem homofobia”, que
constitui um conjunto de vídeos e boletins informativos que visam combater a homofobia no
ambiente escolar. O material foi desenvolvido
no âmbito do programa Brasil sem Homofobia,
elaborado pelo governo federal em 2004, mas
foi vetado pelo congresso em 2011 (SOARES,
2015).
No início do mandato presidencial de
Jair Bolsonaro, gênero e sexualidade sofrem
um novo revés com a extinção da Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). O decreto no
9465, publicado no Diário Oficial da União em
2 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019), altera
a estrutura organizativa do MEC, eliminando a
SECADI, que, como visto anteriormente, contribuiu para a articulação de ações para a inclusão social.
Já em 2020, nos deparamos com entrevistas e declarações da Ministra Damares
Alves do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos nas quais defende, como política de educação sexual, a abstinência sexual
a fim de evitar gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis (ARAÚJO, 2020). Tal
proposta vai de encontro a disseminação de
informações e conhecimentos sobre o corpo
para a tomada consciente de decisão sobre a
vida sexual segura e saudável.
Mais recentemente, em maio de 2020,
fomos surpreendidos com a declaração do
presidente da república, em meio a pandemia
de covid-19, na qual menciona que enviará
projeto de lei ao congresso para proibição da
ideologia de gênero nas escolas, com urgência
constitucional (MAIA, 2020).
Como podemos ver, são muitas as
ameaças à presença da educação sexual, sexualidade, gênero e orientação sexual nas políticas educacionais, o que nos faz retroceder
cerca de 100 anos em se tratando da presença da educação sexual nas escolas, já que os
primeiros registros de sua presença, conforme
demonstramos no capítulo “Breve histórico da
educação sexual nas escolas brasileiras”, datam de 1920.
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O FAZER NA SALA DE AULA
As temáticas sistema reprodutivo e sexualidade foram trabalhadas com alunos dos
oitavos anos da EMEF Procópio Ferreira, em
2018, e da EMEF Perimetral, em 2019, ambas
da Diretoria Regional de Ensino do Campo Limpo (DRE CL). Apesar de tais objetos de conhecimento serem propostos para o sétimo ano,
de acordo com o Currículo da Cidade (SÃO
PAULO, 2017), trabalhou-se com as turmas dos
oitavos pois estas não haviam tido contato com
o assunto em anos anteriores, devido ao fato
da adequação do currículo de ciências ainda
estar em processo de implementação. De acordo com os livros didáticos (AGUILAR; SIGNORINI, 2015; PEREIRA; SANTANA; WALDHELM,
2015), os temas sistemas reprodutivos e sexualidade são abordados no oitavo ano.
O primeiro momento da metodologia
consistiu em os alunos escreverem em um pedaço de papel dúvidas de qualquer natureza relacionadas a sexualidade e ao corpo. Os estudantes foram orientados a não colocarem seus
nomes nos papéis e escreverem da caneta azul
ou preta, assim não seriam identificados. Cada
aluno deveria escrever ao menos uma questão.
O fato de não haver identificação e de cada
um ter que escrever pelo menos uma questão
(ninguém podia entregar papel em branco) fez
com que o constrangimento fosse menor e as
reais dúvidas e/ou curiosidades pudessem ser
compartilhadas. Foi disponibilizado um bom
tempo para que pudessem refletir sobre seus
questionamentos, para se desinibirem e entenderem a proposta metodológica. Após a escrita das questões, os papéis com as dúvidas
foram dobrados e colocados em um caixa fechada, a “caixinha de dúvidas”. Esse primeiro
momento da metodologia levou 1 aula.
As questões da caixinha de dúvidas foram organizadas pela professora por afinidade
de temas. Observou-se que, de forma geral, as
questões poderiam ser organizadas em 4 ou 5
eixos temáticos: 1) puberdade e adolescência,
2) o corpo e o sistema reprodutivo, 3) gravidez
e métodos contraceptivos, 4) saúde, doenças e
prevenção, 5) curiosidades. Apesar de não pla-

nejado, tal classificação de eixos é similar ao
apresentado por livros didáticos para o estudo
do sistema reprodutivo e sexualidade (AGUILAR; SIGNORINI, 2015; PEREIRA; SANTANA;
WALDHELM, 2015).
O processo de organização das questões por temáticas foi realizado pela professora
em horário atividade, não envolvendo os alunos. O envolvimento dos estudantes na organização das questões por área poderia ser um
processo pedagógico interessante do ponto de
vista da reflexão e apropriação do conhecimento. Por outro lado, poderia gerar certo constrangimento ao se depararem com as questões
apontadas pelos colegas, identificando a autoria da questão a partir da letra, o que poderia
gerar ações de bullying. O envolvimento dos
alunos no processo de classificação das questões pode ser testado e avaliado em novos trabalhos.
Para cada eixo temático as questões foram lidas e respondidas, pergunta a pergunta,
dialogando com os estudantes. As perguntas
iniciais derivaram novos questionamentos. Conforme as perguntas eram lidas e respondidas,
os alunos foram se sentindo mais à vontade
para participar e desinibidos para apresentar
suas dúvidas. Ao fim da leitura das perguntas e
diálogo sobre as respostas de cada eixo, uma
síntese foi escrita pela professora com a finalidade registrar os conceitos para futura consulta
por parte dos alunos. Uma possibilidade para
trabalho futuro é a síntese ser elaborada pelos
próprios estudantes, individual ou coletivamente, assim poderemos avaliar a apreensão do
conhecimento e a própria elaboração da síntese ser parte da assimilação dos conceitos.
Ao se trabalhar com as questões do
eixo gravidez e métodos contraceptivos, foi levado para sala de aula alguns métodos para
que os alunos pudessem conhecer e compreender seu funcionamento. Os métodos apresentados foram: DIU, pílula anticoncepcional,
preservativo feminino, preservativo masculino e
pílula contraceptiva de emergência.
Por fim, a metodologia foi concluída a
partir da elaboração e apresentação de trabalhos em grupos em torno do entendimento e
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combate à algumas problemáticas e violências
que envolvem a sexualidade. É a partir do reconhecimento das violências e desigualdades
que conseguimos criar senso crítico e ações
necessárias para eliminá-las. As concepções
mais atuais de ensino de ciências apontam a
necessidade do diálogo sobre tais questões ao
se trabalhar o sistema reprodutivo em sala de
aula (AGUILAR; SIGNORINI, 2015).
A escola cumpre papel central no processo de reflexão sobre a realidade, construção de pensamento crítico e desenvolvimento
de atitudes que transformam a desigualdade e
a violência. Os temas dos trabalhos apresentados foram: 1) gravidez na adolescência, 2) violência obstétrica, 3) violência doméstica e de
gênero, 4) homofobia, 5) pedofilia. Vale ressaltar que tais temas estão intimamente relacionados com a realidade dos jovens das periferias
em São Paulo, estudantes da rede pública de
ensino.

REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA

cífico para tal.
Apesar de, infelizmente, estarem submetidos a um contexto de violência, em se
tratando de periferias de grandes centros urbanos, muitas das violências abordadas nos
trabalhos eram novas para a turma. Quando
conheciam a violência, tinham dificuldade para
conceituá-la e identificar suas formas de prevenção e combate. A violência mais conhecida
era a violência doméstica, ainda que a compreensão fosse superficial, do tipo “ homem que
bate em mulher” e “lei maria da penha”. Pode-se afirmar que os trabalhos em grupo contribuíram para que os alunos pudessem identificar
as diversas formas de violências, suas causas,
consequências, ações para prevenção e para
o enfrentamento das mesmas, ratificando assim, o papel social que a escola e o ensino de
ciências devem cumprir.
Na “caixinha de dúvidas” encontramos
comentários como “que esse assunto seja trazido mais vezes”, o que demonstra o interesse
dos alunos pela discussão em torno da sexualidade.

A partir da metodologia desenvolvida,
pode-se perceber que, apesar de vivermos em
uma época de ampla circulação de informação,
ainda há muita falta de conhecimento consistente sobre o próprio corpo por parte dos adolescentes. Deparamo-nos com perguntas do
tipo “por que homem não pode engravidar?”,
“Por que mulher tem filho e homem não?”, “Por
que o bebê nasce na barriga da mulher?”. Notou-se que há compreensão equivocada sobre
o uso de métodos contraceptivos, seja na prescrição, seja no uso de itens que não servem
para contracepção. Perguntas como “Por que
mulher tem filho e homem não?” podem ser
motivadoras da discussão sobre a paternidade
e responsabilidade masculina pelas crianças.
A partir das perguntas e dos diálogos
estabelecidos através da metodologia, há um
indício da possibilidade de relacionamentos
não saudáveis no contexto dos educandos, em
especial das meninas, as quais podem estar
submetidas a relacionamentos nos quais não
obtém prazer e realização. Para tal indício ser
averiguado, há a necessidade um estudo espe164
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bibliografia nos mostra que educação sexual está presente nas escolas desde 1920,
mesmo com suas idas e vindas, passando por períodos de menor e maior inserção. Sexualidade, gênero e orientação sexual são assuntos de interesse de adolescentes, que estão iniciando
a fase da puberdade. A escola cumpre importante papel social no sentido da socialização dos
conhecimentos acumulados pela humanidade, inclusive sobre o corpo humano e a sexualidade,
e, além disso, é espaço de reflexão sobre problemas sociais e contextos em que os alunos e a
escola estão inseridos, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes conscientes perante a
vida e o mundo. Neste sentido, o ensino de ciências não pode se abster em abordar tais temáticas de forma contextualizada e que envolva os alunos em sua construção.
A metodologia desenvolvida nas EMEF’s Procópio Ferreira e Perimetral, despertou o
interesse dos alunos pelas aulas de ciências. Os alunos se sentiram parte da construção do
conhecimento, mostrando que a metodologia trabalhada é um bom caminho para o ensino do
sistema reprodutivo e sexualidade. A partir da dinâmica estabelecida em sala de aula, os conceitos puderam ser apropriados de forma significativa. O desenvolvimento dos trabalhos em grupos
possibilitou o conhecimento de formas de violência que de alguma forma estão relacionadas à
sexualidade, assim como as formas de prevenção e enfrentamento.
Como apontamentos futuros, podemos envolver os estudantes de forma mais ativa em
mais etapas da metodologia como, por exemplo, na classificação das perguntas em eixos e na
elaboração da síntese escrita sobre os conceitos. Novos estudos e observações sobre relacionamentos entre jovens também podem ser abordados ao se trabalhar a temática da educação
sexual no ensino de ciências.
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PRÁTICAS DA ALFABETIZAÇÃO DO
AUTISTA

RESUMO: Este artigo apresenta informações realizadas em relação a prática da alfabetização
de uma pessoa autista. Onde terá como principal objetivo analisar, obsrervar, verificar, e se
aprofundar com as práticas pedagógicas para inclusão dos alunos com TEA (transtorno do
espectro autista) na fase da alfabetização. A partir desse ponto cria-se uma abordagem sobre
a inclusão do autista no ensino onde será analisada a importância que o professor em sua
prática pedagógica saiba criar meios que possibilite uma interação de qualidade, promovendo
adaptações e flexibilizações significativas aos alunos. Também, servirá a pesquisa como fonte de reflexão sobre a questão da alfabetização e letramento dos alunos onde é necessário
considerar a importância da linguagem para o processo do desenvolvimento de cada criança.
Portanto, ao desenvolvimento doos títulos, teremos algumas questões da apropriação do
sujeito, a partir da leitura e da escrita, onde muitos dependem de certos fatores, como as
vivências que o aluno possui, o contato com o mundo das letras, os estímulos que recebe de
um adulto e o tempo que cada indivíduo leva para aprender. Com isso, o processo é muito
importante para que o sujeito possa desenvolver ao máximo suas capacidades, na sua vida
social e cultural.
Palavras-chave: Alfabetização; Transtorno; Espectro; Autista; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

N

a pesquisa realizada busquei analisar a prática docente com crianças que estão
no processo de alfabetização, com suspeitas de Transtorno do Espectro Autista
(TEA), sendo ele um transtorno do desenvolvimento que costuma se manifestar
primeiramente nos três primeiros anos de vida podendo afetar o desenvolvimento da linguagem,
da socialização e também de habilidades de comunicação.
Nos últimos anos o número de casos de crianças diagnosticadas com o transtorno
espectro autista (TEA), foi grande, um aumento significativo em pesquisas científicas sobre o
assunto e por meio deste foi possível levantar elementos acerca do mesmo, em especial na fase
de alfabetização.
Esta primeira etapa da criança é fundamental para a formação do sujeito, onde adquirem, por meio da leitura e da escrita, a sua emancipação, fazendo diversas descobertas. O interesse por essa temática ocorreu após verificar o crescimento e a grande dificuldade de alguns
docentes em trabalhar com a inclusão em salas regulares da educação básica.
O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett
e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV.
Infelizmente, não temos profissionais totalmente adequados no cotidiano do aluno autista, muitos profissionais fazem da profissão um sacrifício ao se desdobrar em relação aos alunos
com uma sala na maioria das vezes, numerosas, sem materiais adequados além das mobilias
e acessibilidade, ficam quase sempre sozinhos sem nenhum tipo de auxiliar, os processos das
aulas não respondem à diversidade do aluno, infelizmente, as atividades de cópias mecânicas
ainda frequentes e também diversas inquietações quanto à postura do professor, uma sensação
total de impotência, pois muitos professores queixam-se da falta de uma formação adequada
para trabalhar com alunos inclusivos dentro da sala de aula, enfrentam dificuldades para superar
os desafios que se apresentam no cotidiano.
Esse contexto é substancial para o enriquecimento desse processo, considerando que
a relação professor e aluno deve ser aperfeiçoada a cada dia, de modo que se desenvolva a
criticidade do educando, possibilitando assim a sua plena participação na sociedade.
Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394
de 20 de dezembro de 1996, a modalidade de educação especial escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garante aos alunos um ensino pleno e
significativo, de modo que o docente faça a intervenção para que essa construção do conhecimento seja estabelecida para todos.
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PRÁTICAS DA ALFABETIZAÇÃO
AUTISTA
É visível que uma das maiores riquezas
de um país é a educação de qualidade de sua
população, e que o processo de alfabetização
em algumas realidades brasileiras nem sempre
muitas vezes tem obtido um resultado satisfatório, prejudicando a aprendizagem dos alunos.
De acordo com levantamentos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) observa-se
dados em relação à leitura tiveram pouca evolução, isso aconteceu, mesmo com aumento
da quantidade de alunos que realizaram a prova aplicado aos alunos, para um levantamento
e apontamento em seu rendimento no ano de
2015, infelizmente, não houve avanço e os resultados mantiveram-se os mesmos da prova
anterior de 2012:
A realidade é que no contexto escolar
nacional estão sendo formados alunos que
apresentam muitas defasagens em leitura e
escrita, que não sabem ao menos interpretar
e produzir textos, tendo como consequência
“crianças que a cada ano engrossam o índice de analfabetismo, além de jovens e adultos
que retornam à escola porque não se alfabetizaram em seus anos de escolaridade obrigatória” (GARCIA, 2001, p.11).
As práticas de alfabetização para um
autista, entre tantos outros elementos, são falhas existentes pois o fato do aluno saber ler
e escrever ocorre de forma mecânica, não tem
significância, submetido a um processo pouco
reflexivo, priorizando a reprodução do conhecimento ao invés da sua construção. De acordo
com o pensamento de Soares (2003),
[...] teríamos que alfabetizar e letrar
como duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: 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 (SOARES, 2003, p.47).

A importância da linguagem, segundo
Soares (2003) menciona que para refletirmos
sobre a questão da alfabetização e letramento dos alunos é necessário considerar a importância do processo do desenvolvimento do
indivíduo. Embora, a mesma comente sobre a
apropriação do sujeito, é a partir da leitura e
da escrita, que se depende de muitos fatores,
assim, como algumas determinadas vivências
que o aluno possui no meio em que o rodeia, o
contato com o mundo das letras, os estímulos
que recebe de um adulto e o tempo que cada
indivíduo leva para aprender.
Ainda de acordo com o que pensa a
autora, “o processo é muito importante para
que o sujeito possa desenvolver ao máximo
suas capacidades, na sua vida social e cultural, sendo assim”:
[...] a pessoa letrada já não é a mesma
que era quando analfabeta ou iletrada, ela passa a ter uma outra condição social e cultural
não se trata propriamente de mudar nível ou
de classe social, cultural, mas de mudar seu
lugar social, seu modo de viver na sociedade,
sua inserção na cultura – sua relação com os
outros, com o contexto, com os bens culturais
torna- se diferente (SOARES, 2003, p.37).
Lidando com a alfabetização de crianças autista, a prática de ensinar a criança as
leva para uma potencialização de capacidades
autônomas em um determinado contexto social, ou seja, a criança autista com a prática na
alfabetização poderá ter um reconhecimento
em seus comportamentos e em algumas de
suas atitudes diante de situações em que a escrita, com certeza, se tornará uma ferramenta
essencial para suas inserções e interações na
sociedade contemporânea.
Segundo Azenha (1998) e Ferreiro
(2001), um ponto primordial ao se tratar do desenvolvimento da criança, no pensamento de
ambas é a necessidade de percorrer um longo caminho de estudos e praticar o ato de ler
inúmeras vezes e em diversas situações, sen171
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Nesta segunda etapa de hipótese da
do ou não uma criança inclusive, pois para as
criança,
a chamada hipótese silábica acontece
autoras, o ato de ler fará com que a criança
possa ter uma potencialidade bem maior de quando a criança começa estabelecendo relações sonoras com a grafia, ou seja, a criança
alfabetização.
atribui a cada som da palavra uma letra, e asPortanto, as autoras para alcançarem sim faz associações. Para Ferreiro (2001), na
esses objetivos, acreditam em mudanças sig- terceira fase da criança, a chamada hipótese
silábico-alfabética é o momento de transição
nificativas no processo de desenvolvimento
da criança onde não precisa necessariamencognitivo, fortemente alicerçados nas teorias
te, deixar a fase anterior, mas a de começar a
de Jean Piaget, no que concerne à aquisição apresentar outras letras e assim, conseguindo
da escrita. Com isso, ao considerar as particu- estabelecer uma maior tentativa de acertos nas
laridades, consideradas das crianças, passan- representações.
do um processo de construção de hipóteses
compreendendo a escrita como um sistema de
Portanto, na última fase chamada hipórepresentação, significativamente, entenderão tese alfabética a autora, afirma que a criança já
a realidade da escrita, da leitura, pois a práti- passou os níveis anteriores e já tem um domíca ao alfabetizar crianças autista, tende a ser nio próprio dos caracteres do alfabeto, consediferenciada das outras crianças, a diferença é guindo fazer o uso devido das palavras e suas
apenas no colocação de cada situação, pois a respectivas letras, sendo assim, uma fase final
reelaboração do papel do professor enquanto para um entendimento de formações de letras,
mediador desse processo, é imprescindível na com sílabas formando sons e palavras, entenprática pedagógica (AZENHA, 1998; FERREI- do a leitura e a escrita (FERREIRO, 2001).
RO, 2001).
Entretanto, quando o professor tem o
domínio e o total conhecimento desses procesAS ETAPAS PRINCIPAIS PARA A
sos de compreensão da criança onde se posALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA
sibilita ao professor um imenso instrumento
para identificar momentos propícios de interDe acordo com Ferreiro (2001) a auto- venção e da previsão de quais são os contera afirma que: “a criança deve percorrer quatro údos necessários para promover avanços no
etapas da psicogênese da língua escrita, são conhecimento, portanto, estes processos de
conhecimentos são específicos em razão da
elas”:
fase individual de cada criança, ou seja, cada
um necessita do seu momento para ler e es• hipóteses pré-silábica;
crever, e o momento do professor entender seu
• hipótese silábica;
desenvolvimento cognitivo e, por consequên• hipótese silábico-alfabética e
cia, a construção do conhecimento em relação
• hipótese alfabética.
à escrita e leitura, sendo crucial a sua alfabeUma das fases mais importantes da tização, portanto, o papel que o professor decriança na alfabetização, sem dúvida é a pri- sempenha precisa de uma flexibilidade para
meira etapa, onde a mesma terá início as le- que possa ensinar de forma a atender as pecutras, aos sons, ao reconhecimento, gráfico, nu- liaridades dos seus alunos (FERREIRO, 2001).
mérico, silábico, pois na hipótese pré-silábica
assim chamada a primeira hipótese da criança,
a mesma passa por uma tentativa de escrita,
isto é, sua imaginação produz escritas próprias,
como as garatujas, com a intenção de passar
para o papel algum tipo de registro escrito, até
porque não compreende, ainda, que as letras
representam sons (FERREIRO, 2001).

Contudo, o termo autismo passou por
inúmeras alterações ao longo do tempo e atualmente é chamado de Transtorno do Espectro
Autista (TEA) pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) que
define:
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Os estudos sobre essa síndrome ainda são recentes, não há um consenso sobre
sua principal causa ao certo, nem se há cura,
apenas são apresentados tratamentos até o
presente momento, sendo que esta síndrome
se “manifesta de forma universal em qualquer
região geográfica, independente da raça, etnia,
classe social e cultura” (SILUK, 2012, p.287).

DEFINIÇÃO DO AUTISMO

Segundo Siluk (2012) aponta que a
falta de reciprocidade social ou emocional da
criança pode estar presente em não participar
ativamente de jogos e brincadeiras sociais tradicionais ou não, onde preferem o isolamento
ou até mesmo atividades solitárias, que envolva o outro apenas como instrumento de auxílio
para satisfazer a sua necessidade, ou até mesmo, em nenhuma das circunstâncias, preferindo o isolamento social.

Pessoas diagnosticadas com (TEA),
De acordo com Siluk (2012), “o autisalém
de
demonstrarem a dificuldade em se remo se caracteriza pela presença de um comprometimento severo e invasivo em três áreas lacionar, mostram em sua comunicação atrasos ou prejuízos totais no desenvolvimento da
do desenvolvimento:
linguagem, podendo existir a incapacidade de
• habilidades de interação social re- entender perguntas ou orientações simples, a
entonação, o timbre, o ritmo, a velocidade ou a
cíproca;
ênfase das frases podem ser anormais.
• habilidades de comunicação, e
• presença de comportamentos, interesses e atividades estereotipadas.
Ainda segundo o autor, o mesmo relata
que podem ser apresentadas algumas caracteConforme, Siluk (2012), “as formas rísticas da fala em relação a pessoas com TEA:
como se manifestam essas alterações variam
imensamente, dependendo do nível do desenAs estruturas gramaticais são frequenvolvimento e idade cronológica do indivíduo” temente imaturas e incluem o uso estereoti(SILUK, 2012, p. 288).
pado e repetitivo da linguagem (por exemplo,
repetição de palavras ou frases, independenteConforme pesquisa efetuadas, e reali- mente do significado; repetição de comerciais
zadas ao longo do trabalho, a partir do último ou jingles) ou uma linguagem metafórica (isto
Manual de Saúde Mental – DSM-V, que é um
é, uma linguagem que apenas pode ser entenguia de classificação diagnóstica dos transtordida claramente pelas pessoas familiarizadas
nos desintegrativos da infância, o transtorno
com o estilo de comunicação do indivíduo),
generalizado do desenvolvimento não especificado (PDD-NOS), e a Síndrome de Asperger, (SILUK, 2012, p.290).
fundiram-se em um único diagnóstico chamado Transtornos do Espectro Autista – TEA.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtorPortanto, conforme protocol de saúde, nos globais do desenvolvimento e altas habili(OMS), a organização Mundial de Saúde, afir- dades ou superdotação: I - currículos, métodos,
técnicas, recursos educativos e organização
ma que:
específica, para atender às suas necessidades
O autismo é definido pela Organização (BRASIL, 1996).
Mundial de Saúde como um distúrbio do deDe acordo com Libâneo (2012), “a essenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. Sua incidência é de cinco casos em cola que sonhamos, ou seja, o sistema que pocada 10.000 nascimentos caso se adote um derá assegurar a todos uma formação cultural
critério de classificação rigoroso, e três vezes e científica para a vida pessoal, profissional e
maior se considerarmos casos correlatados, cidadã, deve priorizar a cultura em suas várias
isto é, que necessitem do mesmo tipo de aten- manifestações não devendo ficar restrita a dedimento (MANTOAN, 1997, p.13).
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mandas de determinado grupo social, sendo
assim devemos lutar por uma educação inclusiva igualitária, tornando-a justa sem preconceito”.
É preciso receber os alunos não só
com a proposta pedagógica de integrá-los ao
meio social de uma sala de aula, e sim fazer
adaptações na estrutura escolar para que todas as crianças inclusivas ou não sejam atendidas em um determinado grupo de crianças,
pois é simples e fácil de programar.
É importante proporcionar as crianças
com necessidades especiais, uma inclusão de
qualidade e um ensino igualitário, sem preconceitos ou ideologias, dando-lhes condições de
pleno acesso e participação nos conteúdos
acadêmicos, assim, desenvolver com o alunado competências, atitudes e conhecimentos
necessários para uma convivência em sociedade exige compromisso, formação específica
e políticas de atendimento adequado a esses
alunos. A educação inclusiva, assim, não deve
desconhecer as diferenças, mas proporcionar
recursos para o cumprimento dos objetivos escolares (CROCHÍK, 2012, p. 42).
Mas a realidade nas escolas, muitas
vezes não atende o que a lei nos garante, e
consequentemente todos são afetados, até
mesmo os que necessitam de um atendimento
pedagógico mais específico, como os alunos
com TEA. Percebemos de uma forma generalizada que o docente acaba levando a culpa por
não conseguir recepcionar esses alunos como
deveria, mas o que a sociedade acaba esquecendo é que a educação é dever da família e
do Estado, como nos é garantido pela própria
LDBEN:

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS COM
CRIANÇAS AUTISTAS
As intervenções pedagógicas com
crianças que possuem autismo (TEA), são relacionadas com crianças que possuem muitas
limitações, onde dificulta o trabalho pedagógico porém nada é impossível diante de profissões que se faz por amor e dedicação, deve-se primordialmente respeitar o ritmo de cada
criança e propiciar-lhe estimulação adequada
para cada uma delas pois o desenvolvimento
de suas habilidades são diferentes umas das
outras, cada criança possui sua peculiaridade,
cada criança possui autismo com graus menos
ou mais elevados do que a outra, por este motivo é preciso implantar, programas que devem
ser colocados de acordo com as necessidades especificas de cada uma delas.
Segundo Mills (apud SCHWARTZMAN,
1999, p. 233) a educação da criança é uma
atividade complexa, pois exige adaptações
de ordem curricular que requerem cuidadoso
acompanhamento dos educadores e pais, para
Mills frequentar a escola permitirá a criança
especial adquirir, progressivamente, conhecimentos, cada vez mais complexos que serão
exigidos da sociedade e cujas bases são indispensáveis para a formação de qualquer indivíduo.

De acordo com a psicogênese, cada
pessoa tem sua especificidade e é considerado como instrumento essencial à interação e
ação do meio, pois segundo Piaget (1975), o
conhecimento não procede, em suas origens,
nem de um sujeito consciente de si mesmo,
nem de objetos já constituídos e que a ele se
imponham. O conhecimento resulta da interaArt. 2. A educação, dever da família e ção entre os dois.
do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
Portanto é importante ressaltar que nas
tem por finalidade o plano desenvolvimento do Unidades Escolares, podemos considerar que
educado, seu preparado para o exercício da é preciso adotar uma proposta curricular adecidadania e sua qualificação para o trabalho
quada a realidade, onde possa se basear na
(BRASIL, 1996).
interação sujeito onde possa o envolvê-lo desde o início. De acordo com Freire (2005), a
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reflexão é o movimento realizado entre o fazer
e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja,
no “pensar para o fazer” e no “pensar sobre o
fazer”:
A prática docente crítica, implicante do
pensar certo, envolve o movimento dinâmico,
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.
[...] O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão
sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...]
A prática docente crítica, implicante do pensar
certo, envolve o movimento dinâmico, dialético,
entre o fazer e o pensar sobre o fazer (FREIRE,
2005 p. 38).

lhe, esse trabalho é realizado com gente miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca (PAULO FREIRE, 2005,
p, 53).

Por isso conhecimentos prévios de
cada criança devem ocorrer de forma organizada e sistemática, onde possam seguir seus
passos lentamente, dentro de seu contexto, que
podem ser estabelecidos de maneira lúdica e
divertida, permitindo um conjunto de experiências integradas que lhe permita relacionar-se
no contexto social e familiar. Portanto, a criança que possui autismo deve obter um ensino
de forma gradual, o tempo destas crianças não
é o mesmo das outras, elas não conseguem
Contudo, acredita-se que o ensino para absorver grande número de informações.
crianças especiais deve ocorrer de forma sistemática e organizada, seguindo passos preDIREITOS DO AUTISTA NA
viamente estabelecidos, o ensino não deve ser
ASSISTÊNCIA SOCIAL
teórico e metódico é preciso ter inovações, o
professor precisa mediar e intervir quando neAssistência Social é um direito do cidacessário, o ensino deve ocorrer de forma agra- dão e dever do Estado, prestada independendável e prazerosa, para que as crianças tenha te de contribuição, sendo prevista na Constio despertar e possa se intereçar por atividades tuição Federal de 1988 e regulamentada pela
colocadas a ela.
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei
8.742/93).
Nestes casos normalmente as brincadeiras lúdicas, além de atrair essas crianças
Busca garantir o atendimento das neajudam e facilitam muito na fase da primeira cessidades básicas dos indivíduos e suas famíinfância, ou seja, é um recurso muito utilizado, lias, permitindo que todas as pessoas tenham
permitindo o desenvolvimento global da crian- seus direitos assegurados no que diz respeito
ça através da estimulação de diferentes áreas ao acolhimento, renda, convivência familiar e
do conhecimento. Segundo Alves (2006), afir- comunitária, desenvolvimento da autonomia inma que: “O desafio para esse profissional é o dividual, familiar e social e sobrevivência a risdesenvolvimento de “[...] estratégias de apren- cos circunstanciais. Segundo Lapierre (2002):
dizagem, centradas em um novo saber pedagógico que favoreça a construção de conheA princípio, eu me perguntava se o decimentos pelos alunos” (ALVES, 2006, p. 13). samparo da mãe teria sua origem no estado
clínico da criança e suas repercussões. “ConPara Paulo Freire (2005), diz:
tudo, ao investigar um pouco mais a história
Nada que diga a respeito ao ser hu- trazida por ela, o que se evidenciava era um
mano, à possibilidade de seu aperfeiçoamento desamparo anterior até ao próprio nascimento
físico e moral, de sua inteligência sendo produ- do filho ” (LAPIERRE, 2002, p. 148).
zidos e desafiados, os obstáculos o seu crescimento, o que possa fazer em favor da boniteza
do mundo como de seu enfrentamento. Não
importa com que faixa etária o professor traba175
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Conforme o art. 54 do ECA é obrigação do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência
preferencialmente na rede regular de ensino, já
que toda a criança e adolescente têm direito à
educação para garantir seu pleno desenvolvimento como pessoa, preparo para o exercício
da cidadania e qualificação para o trabalho.

Os municípios também costumam ter
sua própria legislação para concessão de passe gratuito para deslocamentos dentro cidade.
As pessoas com autismo também podem se
utilizar dos bancos reservados no transporte
coletivo, já que são destinados às pessoas com
deficiência. Os direitos das pessoas que possuem autismo, nos termos da Lei 12,764/12
(Institui a Política de Proteção dos Direitos da
O direito à saúde está previsto no art. Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).
196 da Constituição Federal, sendo direito de
todos e dever do Estado. As pessoas com auSegundo esta lei, a pessoa com transtismo contam também com a proteção espe- torno do espectro autista é considerada pessoa
cial da Lei Federal 7.853/89, que garante o com deficiência, para todos os efeitos legais.
tratamento adequado em estabelecimentos de As pessoas portadoras de TEA (Transtorno Essaúde públicos e privados específicos para a pectro Autista) têm seus direitos previstos na
patologia que possuem.
Constituição Federal em vigor, bem como alguns direitos contidos em lei específica. PodeNo Estado de São Paulo este serviço mos citar algumas leis específicas para pessoé prestado por estabelecimentos públicos, em as com algum tipo de deficiência.
geral pelos CAPS ou por entidades conveniadas com o Estado. As pessoas com autismo
Lei 7.853/89 (Dispõe sobre o apoio às
têm direito à prática de esportes por crianças e pessoas portadoras de deficiência, garantindo
adolescentes com autismo contribui no desen- o tratamento adequado em estabelecimentos
volvimento social, psíquico e motor. As pesso- de saúde públicos e privados específicos para
as com autismo têm direito à cultura e não se sua patologia.)
trata apenas do acesso aos bens e espaços
culturais, como, por exemplo, frequentar salas
Lei 8.742/93 (Lei orgânica da Assistênde cinema, exposições de arte, espetáculos te- cia Social – LOAS)
atrais e apresentações musicais.
Lei 8.899/94 (Concede passe livre às
O conceito de cidadania cultural sig- pessoas portadoras de deficiência no sistema
nifica também garantir que qualquer cidadão, de transporte coletivo interestadual).
inclusive crianças e adolescentes, tenha a possibilidade de ser produtor de cultura.Para isso,
Lei 10.048/00 (Dá prioridade de atendevem existir espaços públicos que possibili- dimento às pessoas com deficiência).
tem a manifestação cultural dessa parcela da
população nas diversas artes. As pessoas com
Lei 10.098/00 (estabelece normas geautismo têm direito ao transporte gratuito. Se a rais e critérios básicos para a promoção da
pessoa com autismo é comprovadamente ca- acessibilidade das pessoas portadoras de defirente, segundo a Lei Federal 8.899/94, ela tem ciência ou com mobilidade reduzida.)
direito a passe livre no transporte estadual interestadual. A Lei Estadual 10.419/91 também
Lei 12.764/12 (Institui a Política Nacioprevê o passe gratuito intermunicipal, concedi- nal de Proteção dos Direitos da Pessoa com
do as pessoas com deficiência física, mental e Transtorno do Espectro Autista).
visual.
São direitos da pessoa com transtorno
do espectro autista:
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I – a vida digna, a integridade física e
Previstos na Constituição Federal de
moral, o livre desenvolvimento da personalida- 1988 e outras leis do país, as pessoas com aude, a segurança e lazer;
tismo têm os mesmos direitos, que são garantidos a todas pessoas. Também tem todos os
II – a proteção contra qualquer forma direitos previstos em leis específicas para pesde abuso e exploração;
soas com deficiência (Leis 7.853/89, 8.742/93,
8.899/94, 10.048/2000, 10.098/2000, entre
III – o acesso as ações e serviços de outras), bem como em normas internacionais
saúde, com vistas à atenção integral às suas assinadas pelo Brasil, como a Convenção das
necessidades de saúde, incluindo:
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Enquanto crianças e adoa) o diagnostico precoce, ainda que lescentes também possuem todos os direitos
não definitivo;
previstos no Estatuto da Criança e Adolescente
(Lei 8069/90) e quando idosos, ou seja, maiob) o atendimento multiprofissional;
res de 60 anos, tem os direitos do Estatuto do
c) a nutrição adequada e a terapia Idoso (Lei 10.741/2003).
nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
IV – o acesso:
a) á educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência
protegida
c) ao mercado de trabalho;
d) à previdência social e a assistência
social;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos consciência de que as crianças que possuem autismo possui a mesma necessidade básica nas escolas que todas as outras inclusões, isso inclui não somente o aspecto de
sobrevivência, mas também vários outros fatores.
A prática da alfabetização foi o tema central desse artigo juntamente com a criança que
possui autismo, pois elas nos mostram os direitos que as crianças possuem com a educação, a
estimulação que elas precisam ter, a relação pedagógica pois os excepcionais devem ser ensinados no mesmo contexto curricular e instrucional.
Quando a escola não possuir materiais pedagógicos comuns podem ser adaptados se
precisar, os mesmo materiais que das outras crianças, ou seja, o aprendizado da criança com
autismo pode ser fundamentado em atividades diversificadas.
O professor possui um papel muito importante dentro e fora da sala de aula, ele deverá
aos poucos romper com este modelo, não rotulando seus alunos, não se baseando em diagnósticos e sim no que está sendo observado, aplicando avaliações contínuas, as crianças com autismo, ou qualquer outras síndrome, e sendo inclusiva na sala de aula, pois podem ser avaliadas
igualmente as demais crianças, em todos os momentos.
Infelizmente, não temos profissionais totalmente adequados no cotidiano do aluno autista, muitos profissionais fazem da profissão um sacrifício ao se desdobrar em relação aos alunos
com uma sala na maioria das vezes, numerosas, sem materiais adequados além das mobílias
e acessibilidade, ficam quase sempre sozinhos sem nenhum tipo de auxiliar, os processos das
aulas não respondem à diversidade do aluno, infelizmente, as atividades de cópias mecânicas
ainda frequentes e também diversas inquietações quanto à postura do professor.
Felizmente, surgiu a Lei Diretrizes e Bases, Carta de Salamanca, onde a Lei, veio para as
escolas regulares para que seus filhos frequentem estas salas cumprindo a legislação vigente
para que haja necessidade de desenvolvimento social, criando um compromisso de oferecer
o máximo de apoio que um estudante precisa para se obter êxito, compreendendo que estes,
tenham as mesmas metas educacionais para que juntos aprendam em classes comuns.
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A ARTE DE COORDENAR

RESUMO: Na vida temos o desafio de coordenar nossas ações para atingirmos nossas metas
pessoais. Dentro da escola, os alunos e os colaboradores também precisam coordenar suas
ações para um bom desempenho educacional. No ambiente escolar existe o profissional responsável por orientar os trabalhos pedagógicos que serão realizados, este é o Coordenador
Pedagógico. O presente estudo trabalha práticas e posicionamentos que esse profissional
pode articular para realizar um trabalho de qualidade dentro da escola, contribuindo ativamente na formação continuada da equipe docente. Este estudo foi realizado a partir da leitura
e reflexão de livros e artigos.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Projeto Pedagógico; Pesquisa docente; Formação
Continuada.
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INTRODUÇÃO

E

m tudo na vida temos que coordenar nossas ações para atingirmos nossas metas, seja na vida financeira, na vida familiar, nos relacionamentos ou na vida profissional. As ações dentro da escola também necessitam ser coordenadas. Os
estudantes precisam coordenar suas tarefas, seus relacionamentos e sua vida familiar, já os
colaboradores da escola precisam coordenar seu trabalho para garantir a qualidade do ensino
em todas as etapas.
No dicionário Michaelis a palavra coordenar tem os seguintes significados:
1)Organizar e dirigir as atividades daqueles que trabalham visando um objetivo comum;
gerir, dirigir, orientar.
2)Dispor ou classificar em ordem: Coordenou as suas descobertas em um sistema.
3)Dispor ou arranjar na devida ordem ou na posição própria.
Combinar(-se) em relação ou ação harmoniosas; harmonizar(-se): Coordenar forças políticas.
Dentro das escolas, temos o Coordenador Pedagógico, que irá se responsabilizar junto
a Equipe Gestora pelo bom andamento da escola, principalmente, no bom andamento dos trabalhos pedagógicos ali realizados. Como esse profissional, incumbido de tão grande responsabilidade, pode exercer um trabalho de qualidade?
Este estudo foi produzido a partir da leitura e reflexão de livros e artigos. Será trabalhado práticas e posicionamentos que o coordenador pedagógico pode adotar para realizar um
trabalho de qualidade junto com a equipe escolar. Além disso, contribuirá para que a formação
continuada da equipe docente dentro da escola seja efetivada.
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O TRABALHO EM EQUIPE
Segundo Bueno (2001), cada escola possui características únicas, resultantes da história e
das relações sociais ali estabelecidas. Como uma
instituição social, a escola possibilita o acesso ao
patrimônio histórico acumulado, além de se constituir em um espaço de convivência social, favorecendo e estimulando a formação da cidadania.
As formas de organização, os procedimentos e as normas não são apenas aspectos
formais de sua estrutura, são mecanismos que
permitem incentivar ou restringir a participação da
comunidade escolar. Ao defender a democratização nas relações institucionais, o trabalho pedagógico deve ser organizado pensando na participação de todos.
Para um trabalho bem coordenado dentro
da escola é necessário elaborar um projeto pedagógico com a equipe docente, discutindo as posições, necessidades e objetivos do grupo. Essa
construção coletiva é necessária e benéfica, para
que os professores se sintam integrantes de um
projeto, que seja uma escolha pautada em suas
visões e crenças e não algo imposto. Bruno, Abreu
e Monção (2010) explicam que o projeto deve ser
construído e avaliado constantemente pelos educadores e pela equipe gestora, pois será utilizado
como uma bússola norteadora do trabalho coletivo.
O projeto pedagógico é uma valiosa ferramenta na tomada de decisão do grupo, por isso,
deve contemplar os interesses e intenções dos envolvidos, harmonizando a diversidade. Segundo
Franco (2010), o coordenador será responsável
por acompanhar a implementação e o desenvolvimento na unidade escolar.
Além disso, a compreensão do currículo e do trabalho docente é indispensável para o
coordenador, este deve levar em consideração o
currículo em ação, ou seja, a sua execução no cotidiano escolar. Para um bom trabalho vale acompanhar o planejamento de cada professor, bem
como algumas atividades e as avaliações durante
o período letivo, pois cada sala possui características específicas de desenvolvimento, relações e
dinâmicas.
Um fator crucial para a qualidade da coordenação é valorizar a equipe escolar, em especial,
o trabalho docente e o professor. Estabelecer um
vínculo de confiança e companheirismo também é

importante para um trabalho pedagógico de qualidade, fortalecendo as relações interpessoais para
alcançar os objetivos propostos.
O coordenador pode propiciar a partilha
das dificuldades e angústias, organizando um espaço favorável à docência, fazendo com que o professor se sinta valorizado. Com o reconhecimento
e apoio ao professor, o ensino tende a melhorar
dia-a-dia, pois a valorização refletirá nas ações do
docente em suas aulas.
Almeida (2010) acredita que as relações
interpessoais devam ser uma prática intencional,
na qual o coordenador tenha fundamentos e objetivos claramente definidos. O coordenador bem
preparado também deve estar atento aos conflitos que poderão surgir no meio do caminho, pois
as relações interpessoais são complexas. Ao enfrentá-las adequadamente, o coordenador pode
favorecer o amadurecimento do grupo, bem como
processos de ensino-aprendizagem mais significativos.
O coordenador também deve estar atento
à diversidade humana e buscar alternativas para
atender as diversas necessidades educacionais,
uma vez que a escola é formada por grupos distintos. Aguiar (2010) destaca a figura do coordenador pedagógico como o profissional a quem o
professor tende a pedir ajuda e compartilhar suas
dificuldades. Assim, o coordenador terá que administrar o cotidiano, visando cumprir o planejamento curricular e articulando as relações interpessoais. Terá que estar atento ao grupo de profissionais
participantes da escola, e, também, levar em consideração a função integradora desta na vida das
crianças, como uma fonte de socialização.
Já Placo e Souza (2010), ressaltam a importância do conhecimento técnico em relação às
aprendizagens de como relacionar-se com outras
pessoas por parte do coordenador, bem como
dominar estratégias de relacionamento e compreender valores como respeito e tolerância. Com a
apropriação dessas aprendizagens essenciais, o
coordenador poderá fazer a mediação para que
também haja uma apropriação por parte dos professores.
Assim como o coordenador deve buscar
incansavelmente a harmonia com o grupo docente, a equipe gestora, composta pelo coordenador
pedagógico e o diretor, também devem trabalhar
de maneira conjunta e articulada.
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COORDENADOR PEDAGÓGICO:
FORMADOR, ARTICULADOR E
TRANSFORMADOR
Almeida (2010) ressalta a coordenação pedagógica como uma função formadora,
que acontece em todos os espaços da escola
e em diferentes momentos: sala de aula, corredores e conversas com alunos ou professores.
Dessa maneira, não está restringida aos momentos de discussão sistematizada. Nesses
momentos tão importantes, para que o professor se aprofunde em sua área específica,
o coordenador deve oferecer condições com
diferentes reflexões e dinâmicas.
Para Almeida (2010), é fundamental
que o grupo também compartilhe experiências,
sucessos e medos. O saber da experiência é
muito relevante no trabalho pedagógico, considerando esse saber proveniente da reflexão,
em um movimento de retomar o que se viveu,
e não apenas passar pela experiência.
Sabemos que a memória medeia os
processos de aprendizagem. Assim, Placco
e Souza (2010), enfatizam que a experiência
pode ser utilizada como recurso a novas interpretações da realidade e:
o coordenador pedagógico pode recorrer a ela ao retomar, com os professores,
os projetos pedagógicos já realizados, sobre
os quais, por meio da memória, ele mesmo e
os professores podem mudar sua maneira de
olhar, de interpretar o realizado, possibilitando
que outras escolhas possam ser feitas, outras
compreensões ocorram sobre o realizado, definindo criticamente o que pode ter continuidade
ou não, o que inova e o que cria, nos processos relacionais estabelecidos entre memórias
e pessoas, transformando essas pessoas e o
ambiente em que se encontram (PLACCO E
SOUZA, 2010, p. 51).
As contribuições das memórias do grupo, no processo de formação, desencadeiam
aprendizagens significativas, influenciando positivamente às práticas diárias deste, uma vez
que, cada pessoa constrói e reconstrói sua
identidade ao longo de sua formação, nas
ações e relações vivenciadas.
Aguiar (2010) acrescenta que ao pro-

porcionar momentos de troca de experiências
entre os professores, o coordenador está demonstrando valorizar profissionalmente e, pessoalmente, cada professor do grupo, fortalecendo o elo entre os integrantes. Além disso,
com as partilhas é possível realizar reflexões
sobre o que faz, por que faz e para que faz.
Um olhar honesto e objetivo pode ampliar a
possibilidade de encontrar diferentes e melhores caminhos para os profissionais envolvidos.
Assim, as reuniões pedagógicas estabelecerão
uma trama de relações de aprendizagem, na
qual os professores, ora ensinarão, ora aprenderão.
Mudanças pessoais, grupais e institucionais podem ser fomentadas por reuniões
pedagógicas, que têm como orientação, a leitura de textos e a possibilidade de socialização
das vivências, experiências e saberes dos professores, acrescenta Franco (2010). Comparações, exemplificações e recordações de fatos
podem ser inspirados pelas leituras propostas, enriquecendo as reflexões e ampliando as
percepções do tema abordado e sua relação
com as ações na sala de aula. A pluralidade
de olhares também pode favorecer o encontro
de diferentes alternativas para a superação das
dificuldades. Ao compartilhar experiências e refletir sobre elas, os professores terão acesso a
novas estratégias e possibilidades de ensino.
Dessa maneira, as reuniões podem favorecer a avaliação do trabalho desenvolvido
pelo grupo e o planejamento de metas e ações
futuras. Articulando os momentos de leituras, a
socialização das práticas, experiências e o planejamento de ações futuras é possível efetivar
um trabalho de qualidade e melhorias constantes nas práticas educacionais.
Para que o coordenador pedagógico
execute seu papel formativo de maneira satisfatória é necessário que ele se aproxime da realidade dos professores, oferecendo espaços de
formação que possibilite o avanço da equipe.
Para isso, Pessôa (2010), enfatiza a necessidade de o coordenador dedicar algumas horas
de seu trabalho a observar as práticas executadas pelos professores, só assim propiciará estudos e reflexões adequados para a realidade
vivenciada.
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Franco (2010) também enfatiza a necessidade do coordenador incentivar a participação dos professores nos processos decisórios e avaliativos dos problemas enfrentados
por eles para legitimar as reuniões pedagógicas, pois um trabalho autoritário, orientado
apenas pela percepção do coordenador, poderá ser um fracasso, se não considerar a importância das reflexões propostas estarem em
consonância com as reais necessidades e/ou
dificuldades enfrentadas pelos professores na
sala de aula.
O ideal é que o projeto formativo contemple os anseios e necessidades dos professores, considerando-os como sujeitos, bem
como a percepção do coordenador pedagógico, quanto aos processos de ensino-aprendizagem e às práticas docentes. Um processo colaborativo entre professores e equipe gestora,
mobilizados em atender as demandas apontadas pelos professores no dia-a-dia.
Além do caráter formativo, Almeida
(2010) acredita que compete ao coordenador
as funções de articulador e transformador. Considerando as características sociais de cada
escola, o coordenador articulador irá trabalhar,
junto aos professores, as propostas curriculares em função da realidade vivida. Já o coordenador transformador estará comprometido em
questionar e instigar o professor a ser reflexivo
e crítico em sua prática.
Placco e Souza (2010) dão ênfase ao
papel mediador do coordenador, responsável
por articular visões e atividades em direção a
um alvo coletivo. Para isso, o coordenador mediador deve desenvolver ações que favoreçam
as diversas interações na escola. Ambas defendem que o coordenador pedagógico:
[...] é o profissional que deve ter acesso ao domínio das produções culturais gerais
e específicas da educação, sobretudo as relativas ao ensino e à aprendizagem, apresentando-as, com intuito de transformar o modo
como os professores pensam e agem sobre
e com elas (PLACCO E SOUZA, 2010, p. 51).

Dessa maneira, o coordenador fica responsável pelo desenvolvimento dos professores por meio da aprendizagem em que ele será
o mediador. Entende-se a aprendizagem como
social e contextualmente situada, e a mediação
fundamental para a relação social de reconstrução interna de atividades externas.
O coordenador terá o dever de investigar os conhecimentos dominados pelos professores e buscar intervir para que esses conhecimentos sejam reorganizados e elevados
a níveis superiores. Segundo Placco e Souza
(2010), o coordenador deve buscar conhecer a história de cada professor, seus valores,
crenças e motivações, além da sua formação e
experiências, para mediar no contexto de atuação, levando em consideração as políticas e
proposta da escola.
Dessa maneira, o coordenador precisará investir na sua formação, buscando constantemente a superação dos desafios de sua prática, pois a reflexão e autoavaliação serão suas
principais ferramentas de trabalho. Vale ressaltar os saberes específicos do coordenador
apontados por Placco e Souza: capacidade e
disponibilidade para que todos os professores
se expressam no grupo; garantir que todos os
pontos de vista sejam respeitados; impedir o
estabelecimento de bodes expiatórios; promover o rodízio de papéis no grupo; identificar as
necessidades individuais; buscar ajudar individualmente por meio de estudos e orientações;
liderar o grupo em determinados momentos.
A formação em serviço do grupo docente irá requerer do coordenador um planejamento sistemático no preparo das reuniões,
seleção de textos e escolha de dinâmicas.
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A ESCOLA COMO ORGANIZAÇÃO QUE
APRENDE
Outro ponto que irá influenciar o trabalho do coordenador são as características específicas do lugar de atuação. Bolívar (2003)
defende que a escola só será um ambiente de
formação e inovação quando o contexto e as relações de trabalho ensinarem e, a organização
aprender com a própria história e memória da
instituição, produzindo uma aprendizagem organizacional. Essa aprendizagem, além de ser
parte da formação continuada dos professores,
influenciará na educação e aprendizagem dos
educandos. Com uma memória organizativa, a
escola dará lugar a uma aprendizagem institucional, constituindo uma história própria.
Entendendo a aprendizagem como
a aquisição de competências individuais, a
aprendizagem institucional será para a estrutura
conjunta das pessoas da escola. Vale ressaltar
que a aprendizagem educacional é produzida
por meio da aprendizagem individual, com a
institucionalização de processos cooperativos
de aprendizagem:
A aprendizagem implica, assim, a criação de interpretações de fatos e de conhecimentos construídos socialmente que, gerados
internamente ou provenientes do exterior, se
tornam parte da organização (BOLÍVAR, 2003,
p. 83).
Bolívar (2003) também acrescenta que
a aprendizagem organizacional não significa o
acúmulo de aprendizagens individuais, mas sim
um intercâmbio e colaboração dos integrantes,
contribuindo com experiências e ideias, aprendendo coletivamente com o passado e com o
presente. Essa competência coletiva possibilita novas maneiras de resolver problemas pela
organização. O comprometimento com aprendizagem coletiva, a criação de uma cultura própria e a socialização dos participantes resultará no desenvolvimento da instituição.
Com a aprendizagem organizacional é
possível fazer uso das experiências passadas
e, assim, evitar erros nas ações futuras. Vale
ressaltar a importância da reflexão, para que
a instituição se fortaleça com a própria práti-

ca, demandando a construção de um ambiente
que favoreça a aprendizagem em grupo, com
partilha de conhecimentos e experiências. O
trabalho em colaboração é recomendado e incentivado:
As discussões de ideias e estratégias
de aprendizagem com os colegas, a experimentação de novas práticas, o trabalho em
grupos, a observação de aulas dos colegas
etc., costumam ser meios enriquecedores de
aprendizagem. A colaboração entre os professores pode aprender e resolver problemas, incrementar a solidariedade e coesão na escola
(BOLÍVAR, 2003, p. 95).
Além disso, o conhecimento do contexto que a organização está inserida pelos
membros influenciará significativamente na
aprendizagem, bem como nas intervenções e
estratégias adequadas, de acordo com cada
realidade.
Bolívar (2003) também esclareceu que
a criação de registros documentais acessíveis
a todos os participantes da escola, possibilita
a configuração de uma memória coletiva com
a trajetória da instituição. Desse modo, a construção do conhecimento institucional se dará
pela aprendizagem com a memória coletiva,
mediante a adaptação de novas ideias; e com
a aprendizagem a partir dos projetos executados, possibilitando a regeneração do conhecimento e a aprendizagem pela experiência
prática. Esse processo terá mais efeito com a
intensificação das redes de colaboração entre
os membros da instituição.
Com a construção do conhecimento a
partir da memória coletiva, somado a adaptações progressivas de novas ideias, a partilha de
pressupostos e intercâmbio de experiências, a
escola se constituirá em uma organização que
aprende e se desenvolve coletivamente. O coordenador pedagógico ciente dessa dinâmica,
pode incentivar e favorecer a constituição de
uma escola que aprende.
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A PESQUISA COMO FERRAMENTA DE
TRANSFORMAÇÃO
Uma interessante ferramenta para a
evolução do grupo pedagógico é a pesquisa
dos problemas enfrentados pelos professores
e a busca de soluções para melhor atendimento da comunidade escolar. André e Dias (2010)
sugerem o uso da metodologia de pesquisa
orientado pelo coordenador pedagógico. Ao
desenvolverem habilidades investigativas, os
professores poderão melhorar a leitura crítica
das suas práticas docentes, além de ampliarem suas sensibilidades na observação, adquirindo uma visão mais analítica da realidade.
Nesse processo, de acordo com Bruno,
Abreu e Monção (2010), o coordenador será
responsável por impulsionar, motivar, provocar, desafiar e instigar o grupo a se questionar
sempre, além de cada um fazer uma reflexão
sobre a própria prática, buscando alternativas
para mudanças. O professor confrontar suas
ideias com ideias de outros autores e seus pares. O coordenador deve estar disposto a escutar os professores, problematizar as falas e
orientá-los. Desse modo, a aprendizagem do
grupo não será apenas para ampliar o repertório intelectual, mas para transformar as práticas
pedagógicas.
Muitas vezes, preconceitos e valores
dos professores interferem nas suas práticas,
ocasionando prejuízo para a qualidade do ensino. Identificar os preconceitos e valores de
cada professor não é tarefa fácil, mas de grande valor para uma melhora nas práticas e até
mesmo nas resoluções de problemas. Aguiar
(2010) sugere que o coordenador leve os docentes a enxergar por um novo ângulo uma situação que já deve estar cristalizada e precisa
ser confrontada. O coordenador pode provocar
confrontos intencionais com os professores,
para que eles saiam da sua zona de conforto, ocasionando mudança de representações
e uma melhora na qualidade das práticas educacionais.
Contudo, o processo de distanciar-se
da própria prática para estranhá-la será sempre
um desafio, enfatiza Stangherlim (2018). Nes-

se processo, o objeto de conhecimento será
(re)descoberto no dia-a-dia. Será feito uma problematização do cotidiano escolar, para refletir
às práticas realizadas.
Fujikawa (2012) esclarece o papel fundamental do coordenador no estabelecimento da parceria e divisão de responsabilidades
no processo de construção do conhecimento,
além de credenciar e valorizar as conquistas
realizadas na reelaboração dos saberes e direcionamento dos encaminhamentos. Também
cabe ao coordenador, elaborar um planejamento que atenda às demandas do processo.
Desse modo, o coordenador pedagógico irá
assumir:
[...] um papel importante nesse processo de revisão e de reflexão da prática pedagógica: problematizando o trabalho docente,
confrontando os diversos pontos de vista ou
diferentes concepções presentes no espaço
escolar, propiciando aberturas para o diálogo,
a discussão e o planejamento das ações conjuntas (FUJIKAWA, 2012, p. 137).
Sem esquecer a complexidade das
ações educativas, permeadas pelas relações
interpessoais, o confronto das diferentes perspectivas presentes no contexto escolar, discutidas e analisadas, poderão fornecer respostas
às necessidades coletivas. Assim, o conhecimento obtido nas reflexões será posto a serviço da ação.
Em geral, antes que ocorram mudanças, o coordenador enfrenta resistências e justificativas. Furlanetto (2010) compartilha que
ao propor mudanças para um grupo de docentes, percebeu que eles queriam uma coordenadora que organizasse seu cotidiano, resolvesse
seus problemas e facilitasse suas vidas. Uma
alternativa é disponibilizar o conhecimento diferente do professor e o incentivar a se abrir para
novas possibilidades de pensamento.
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
Assim como o planejamento e as discussões orais em grupo são importantes, o hábito de documentar as experiências educativas
por meio de registros também se faz necessário para garantir um trabalho de qualidade.
Fochi (2015) defende que a documentação
pedagógica é como uma metodologia de pesquisa, capaz de influenciar significativamente o
cotidiano escolar. O processo de documentar
as práticas e refletir sobre elas dá continuidade
ao trabalho pedagógico que está sendo realizado, possibilitando a construção de novas hipóteses e intervenções mais pertinentes.
O estudioso esclarece que a prática
de registrar acontece desde os períodos mais
antigos da humanidade, e por meio das diferentes formas de registros a história vai sendo
reconstruída. Há as pinturas rupestres, desenhos, fotografias, imagens, esculturas, letras,
alfabetos etc., que simbolizam o pensamento e
a realidade da qual se participa.
Segundo Fujikawa (2012), o papel do
coordenador no processo de construção do
conhecimento junto aos professores, reelaborando saberes e direcionando os encaminhamentos é fortalecido e instrumentalizado por
meio do registro. O registro é importante no
processo de revisão das práticas pedagógicas
adotadas, bem como no estabelecimento de
parcerias e vínculos profissionais.
Com a reconstituição e organização
dos fatos, situações e sentimentos por meio
dos registros dos professores e do coordenador, expondo e abrangendo diferentes aspectos do cotidiano escolar, nasce a possibilidade
de lançar um novo olhar sobre a realidade e as
diferentes experiências vivenciadas, potencializando as reflexões do grupo. Por isso, é aconselhável promover a socialização dos registros
individuais:
Compartilhar as diferentes leituras que
professores e coordenadores realizam do contexto escolar e das interações ocorridas nesse espaço, pelo diálogo e pelo esclarecimento
das intenções educativas, pode constituir-se
em oportunidades formativas para professores

e coordenadores, que, juntos, têm a possibilidade de construir o trabalho pedagógico: trocando informações, revendo ideias, partilhando as responsabilidades da/na ação docente
e estabelecendo parcerias (FUJIKAWA, 2012,
p. 128).
Nessa dinâmica é aceitável situações
de confronto entre os diferentes pontos de vista, atuações e concepções. A exposição de diferentes formas de agir e pensar a educação
irá ampliar as referências de análise e de interpretação das práticas educativas. Além disso, os confrontos irão revelar as considerações
dos profissionais, em que concepções estão
fundamentadas as práticas deles e como eles
se veem implicados no coletivo.
A escrita também possibilita a construção de um novo olhar para as situações vivenciadas no cotidiano, exigindo um distanciamento das vivências para releitura do trabalho. No
processo de escrita se rememora as ações, as
reações, os sentimentos, as intervenções, os
conteúdos e as metodologias, facilitando uma
segunda leitura de cada situação, revisando o
que foi vivido e praticado.
Outro ponto destacado por Fujikawa
(2012) na produção dos registros pedagógicos
pelo grupo é a produção de sentido. A análise
das informações presentes nos registros feitos
pelos professores e pelo coordenador amplia
as possibilidades de compreensão dos sentidos atribuídos em cada ação documentada.
Também possibilita a construção de um “sentido coletivo”, quando as diferentes perspectivas
são socializadas e analisadas pelo grupo, com
objetivo de encontrar respostas que atendam
as necessidades do coletivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para desempenhar sua função com qualidade, o coordenador pedagógico deverá estar
ciente da complexidade do seu trabalho, para garantir o bom andamento da escola junto aos
demais colaboradores, principalmente, o bom andamento dos trabalhos pedagógicos realizados
pela equipe escolar. As características da instituição e o contexto que a escola está inserida
também influenciará no trabalho do coordenador pedagógico, que pode contribuir significativamente na constituição de uma escola que aprende e se desenvolve.
Ao efetivar um trabalho em equipe, fortalecendo os vínculos com todos os colaboradores da escola, dialogando com todos integrantes dela ele executará seu papel de articulador
e transformador, planejando e buscando resolver problemas e atingir objetivos coletivamente.
Além disso, contribuirá, significativamente, para a formação continuada da equipe docente.
Aliados significativos na efetivação de um trabalho de qualidade pelo coordenador pedagógico são a pesquisa e a documentação pedagógica. Esse trabalho sendo feito junto ao grupo
de professores, pesquisando e registrando as práticas vivenciadas, com socializações e reflexões, será possível desenvolver um trabalho pedagógico que transforme a realidade da unidade
educacional para melhor.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E DO BRINQUEDO
PARA AS CRIANÇAS DE TRÊS A QUATRO ANOS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho busca descobrir bases acadêmicas para que o ser humano em suas diferentes fases do desenvolvimento esteja sempre construindo os seus conhecimentos. Que
todo conhecimento implica sempre uma parte que é provida pelo sujeito com sua organização. Que o desconhecido pode causar afastamento ou encantamento com os instrumentos
certos. Quanto mais conhecimento do próprio corpo, maiores serão as possibilidades em
perceber, diferenciar e sentir o mundo ao seu redor. No jogo, da busca do conhecimento,
onde se pode brincar, jogar e estabelecer um espaço e tempo mágico, onde tudo é possível,
um espaço confiável, onde a imaginação está o lugar e tempo propício para crescer e produzir
cultura. Brincar é uma ação que ocorre no campo da imaginação, assim, ao brincar estar-se-á
fazendo uso da linguagem simbólica. Poder brincar-se para ressignificar a vida. Na brincadeira
o sujeito exercita-se cognitivamente, socialmente e efetivamente.

Palavras-chave: Desenvolver; Construir; Brincar; Conhecer.
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INTRODUÇÃO

O

ser humano em suas diferentes fases de desenvolvimento está sempre construindo conhecimentos, tentando se organizar. Para cada etapa há relações com
os tipos de construções realizadas e destas vivências despontam modos de
atuação que se adequam melhor à vida cidadã. O ser humano passa por diferentes etapas nesta construção, desde o chupar o polegar até elaborar pensamentos com diferentes estruturas.
Construir um saber apropriar-se de um conhecimento.
É no seio deste processo que a criança irá construindo com a possibilidade de transformar o objeto, de acordo com a experiência de cada um. Sem a brincadeira (lúdico) fica tedioso
o processo de aprendizagem. É necessário que a construção se faça a partir do jogo, da imaginação, do conhecimento do corpo. Brincar é vital, primordial e essencial, pois, esta é a maneira
que o sujeito humano, na saúde, utiliza para se estruturar como sujeito da emoção, da razão e da
relação. A construção de símbolos é fato marcante para o homosapiens. A criança, ao fazer tal
conquista, entra para um espaço social e cultural extremamente valorizado nas culturas letradas
e tal fato não passa despercebido pelos que cuidam dela, às vezes, por ter um ritmo diferente,
os adultos acabam deixando de valorizar o processo de conquista e quer logo o resultado, o
produto.
Este trabalho tem o objetivo de discutir os motivos que levam as crianças a dedicarem
grande parte de seu tempo ao jogo, à brincadeira. Por esse motivo, pesquisamos sobre como é
importante a criança aprender brincando. Para isto, as contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon
(apud UVA/2005) entre outros pensadores da Educação apresentam experiências concretas na
realidade brasileira que permitem uma perspectiva em que se priorizam na Educação Infantil as
bases primeiras da formação para cidadania, percebendo-se a criança como ser humano pleno.
Para atuar na educação Infantil é necessário conhecer as crianças, suas características e seus
direitos, conhecer a metodologia própria para atuar com mediador, bem como a legislação que
possibilite a formação de um cidadão na atualidade e que respalde um verdadeiro trabalho pedagógico na educação Infantil.
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2 Ao definir suas Propostas Pedagógicas, as instituições de Educação Infantil deverão explicitar o reconhecimento da importância
da identidade pessoal dos alunos, suas famíArt. 29. A educação infantil, primeira lias, professores e outros profissionais e a idenetapa da educação básica, tem como finalida- tidade de cada unidade educacional no contexde o desenvolvimento integral da criança até to de suas organizações.
seis anos de idade, em seus aspectos físico,
3 Propostas Pedagógicas para as inspsicológico, intelectual e social, complementituições de Educação Infantil devem promover
tando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será ofere- em suas práticas de educação e cuidados, a
integração entre os aspectos físicos, emociocida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, nais, afetivos, cognitivo, linguísticos e sociais
da criança, entendendo que ela é um ser total
para crianças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para as crianças de completo e indivisível. De esta forma ser, sentir,
brincar, expressar-se, cuidar-se, agir e responquatro a seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avalia- sabilizar são parte de todo de cada indivíduo
ção far-se-á mediante acompanhamento e re- menino ou menina, desde bebês cão gradual
gistro do seu desenvolvimento, sem o objetivo e articuladamente, aperfeiçoando estes prode promoção, mesmo para o acesso ao ensino cessos nos contatos consigo próprios, com as
pessoas, coisas e ambiente em geral.
fundamental (LDB, 1996)

EDUCAÇÃO INFANTIL NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: LEI DE
DIRETRIZES E BASE

AS DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
1 Educar e cuidar de crianças de zero
a seis anos supõe previamente para que a sociedade isto será feito, e como se desenvolvem
as práticas pedagógicas, para que as crianças
e suas famílias sejam incluídas em uma vida de
cidadania plena.
Para que isso aconteça, é importante
que as propostas pedagógicas de educação
infantil tenham qualidade e definam-se a respeito dos seguintes fundamentos norteadores.
a) Princípios Éticos da Autonomia, da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum;
b) Princípios Políticos dos Direitos e
Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática;
c) Princípios Estéticos da sensibilidade,
da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e
da Diversidade de Manifestações Artísticas e
Culturais.

4 Ao reconhecer as crianças como
seres íntegros, que aprendem a ser conviver
consigo próprias, com os demais e o meio ambiente de maneira articulada e gradual, as Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem buscar a interação entre
as diversas áreas de conhecimento e aspectos
de vida cidadã como conteúdo básicos para a
construção de conhecimento e valores. Desta
maneira, os conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, a natureza e as
pessoas devem estar articulados com os cuidados e a educação para saúde, a sexualidade, a vida familiar e a social, o meio ambiente,
a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a
ciência e a tecnologia.
5 As Propostas Pedagógicas para a
Educação Infantil devem organizar suas estratégias de avaliação, através do acompanhamento e registros de etapas alcançadas nos
cuidados e educação para crianças de zero
a seis anos, “sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental”
(LDBEM, art. 31).
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6) as propostas Pedagógicas das creches para crianças de zero a três anos, de
classes e centros de educação infantil para
as crianças de quatro a seis anos devem ser
concebidas, desenvolvidas, supervisionadas e
avaliadas por educadores, com pelo menos o
diploma de curso de formação de Professores,
mesmo que da Equipe Educacional participem
outros profissionais das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Exatas, assim como familiares das crianças. Da direção das instituições
de Educação infantil devem participar, necessariamente, um educador, também com, no mínimo, Curso de Formação de Professores.

cuidar, em detrimento do educar, num jardim
em que a criança é a semente e a professora a jardineira. Hoje, as teóricas e contextuais
avançaram nas formas de pensar e fazer a
educação das crianças de zero a seis anos.
As contribuições de Piaget, Emília Ferreira,
Freinet, Vygotsky, Wallon, entre outros, assim
como experiências concretas na realidade brasileira, permitem uma perspectiva em que se
prioriza na Educação Infantil as bases primeiras de formação para cidadania, percebendo-se a criança como um ser pleno. Os primeiros
anos de vida são de extrema importância para
a formação do ser humano, tendo em vista a
concepção da criança como indivíduo em sua
7) As instituições de Educação infantil, totalidade. Este fato torna cada vez mais evidevem através de suas propostas pedagógicas dente a preocupação que se deve ter com a
e de seus regimentos, em clima de coopera- criança de zero a seis anos.
ção, proporcionar condições de funcionamento
das estratégias educacionais do espaço físico,
A teoria de Piaget para prática da edudo horário e do calendário, que possibilitem a cação infantil merece destaque porque alguns
adoção, a execução, a avaliação e o aperfeiço- princípios básicos que a orientam e enfoca a
amento das demais diretrizes (LDBEN, art. 12 importância da ação, o simbolismo, a atividade
e 14).
de grupo, a integração das áreas do conhecimento, tem como eixo central as atividades.
Portanto é importante a efetivação de um proDIRETRIZES PARA EDUCAÇÃO
jeto de Educação Infantil que representa uma
INFANTIL
tendência pedagógica criativa, com fundamenA ação PEDAGÓGICA JUNTO À Edu- tação psico-sócio-cultural, cuja meta básica facação Infantil, cumprindo a legislação existente voreça a implantação de escolas públicas e/ou
precisa definir metodologia na formação dos privadas, que reconheça e valorize as diferenprofissionais que nela vão atuar. A Universida- ças existentes entre as crianças, estimulando
de Veiga de Almeida (UVA) define para o curso a todas, sem distinções, no que se refere ao
de formação de professor de Educação Infan- seu desenvolvimento pleno, à construção de
til, projeto cujo embasamento teórico e meto- sua identidade pessoal, de sua sociedade e de
dológico passou a expor: o aparecimento de seu próprio conhecimento, de forma prazerosa
pré-escola no Brasil se deu sob as bases da e criativa, dando importância à necessidade do
herança dos precursores europeus que inau- lúdico e do jogo, tais características da faixa
guraram uma tradição na forma de pensar e etária em questão. Na educação das crianças
apresentar proposições para a educação da menores de seis anos, em creches e pré-escocriança nos jardim de infância, diferenciadas las, as relações sociais e familiares têm uma
dimensão ainda maior que o ato pedagógico.
das proposições dos modelos escolares.
O modelo proposto por Froebel orientou muitas experiências pioneiras no Brasil, da
mesma forma que Montessori e Decroly também integram grande parte das práticas que
proliferam no país, modelo este privilegia o
195

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
E PARA O CONVÍVIO COM AS
DIFERENÇAS

O direito de gozar plenamente infância
e o de construir-se como cidadão deve ser somado ao direito das crianças com necessidades educativas especiais de serem incluídas no
sistema de ensino o que, sem dúvida, ainda é
um tópico polêmico para muitos. Daí importância de trabalhar com as equipes das creches e
pré-escolas novas concepções acerca da pessoa portadora de deficiência, combatendo e
desenvolvendo novas atitudes (BRASIL, 1996).

Segundo a LDB (1996), o que hoje
pode ser erigido como marco de todo o processo de educação infantil é o trabalho de formação para a cidadania. Ser cidadão significa
ser tratado com urbanidade e aprender a fazer
o mesmo em relação às demais pessoas, ter
acesso a formas mais interessantes de conheO DESENVOLVIMENTO DA
cer e aprender a enriquecer-se com a troca de
INTELIGÊNCIA
experiências com os outros indivíduos. A importância do brincar e do brinquedo para as
O presente tópico permite teorizar as recrianças de três a quatro anos na Educação
lações desse desenvolvimento com a cognição
Infantil.
e inteligência. Segundo Antunes (1998, p. 16)
toda criança é semelhante a inúmeras outras
A educação para a cidadania inclui
em alguns aspectos e singularíssima em ouaprender a perspectiva do outro da mãe, pai,
tros. Irá se desenvolver ao longo da vida como
do professor infantil, de outras crianças, de resultado de uma evolução extremamente comquem perdeu a mãe, de quem tem os pais plexa que combinou, pelo menos, três percurmuito doente ou preso na penitenciária e ter sos: a evolução biológica, desde os primatas
consciência dos direitos e deveres próprios até o ser humano, a evolução histórico-cultue alheios. As crianças podem conversar so- ral, que resultou na progressiva transformação
bre esses aspectos ou refletir sobre eles com do homem primitivo ao ser contemporâneo, e
base, por exemplo, em enredos criados no faz do desenvolvimento individual de uma personalidade específica (ontogênese), pela qual
de conta (BRASIL, 1996).
atravessa inúmeros estágios, de bebê à vida
Educar para cidadania envolve a forma- adulta.
ção de atitudes de solidariedade para com os
Segundo o autor (1998), essas crianoutros, particularmente com aqueles em dificulças
adaptam-se
e participam de suas culturas
dades de suspensão de atitudes egoísta; implide formas extremamente complexas que refleca fazer gestos de cortesia, preservar o coletem a diversidade e a riqueza da humanidade
tivo, responsabilizar-se pelas próprias ações e
e possuem a habilidade de se recuperar de
discutir aspectos éticos envolvidos em determi- circunstâncias difíceis ou experiências estresnada situação. Inclui, para cada criança, poder santes, adaptando-se ao ambiente e, portanto,
se expressar e respeitar a expressão do outro aos desafios da vida. Esse poder humano de
em relação a sentimentos, ideias, costumes, recuperação, no entanto, não significa que um
preferências, ser aceitas em suas caracterís- incidente traumático na infância possa sempre
ticas físicas e morais, receber demonstração estar desprovido de consequências emocionais
de interesse quando não comparece à creche graves, e algumas vezes irreversíveis, mas, por
ou pré-escola, demonstrar interesse sem saber outro lado, eventos posteriores podem progresas razões da ausência de outra criança e criar sivamente modificar alguns resultados dessas
formas não violentas de solução de conflitos experiências. Em síntese, ambiente e educação
é essencial, o resto quase nada. Um ambiente
(BRASIL, 1996).
afetuoso e uma educação rica em estímulos
ajudam a superar muitas das privações e atenuar os efeitos de consequências emocionais.
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Para Antunes (1998, p.16) a importância do ambiente e da educação necessita, entretanto, ser percebida em uma dimensão expressiva, mas não infinita. Nenhuma criança é
uma esponja passiva que absorve o que lhe é
apresentado. Ao contrário, modelam ativamente seu próprio ambiente e se tornam agentes
de seu processo de crescimento e das forças
para o seu mundo. Desde o formar. Em síntese, o ambiente e a educação fluem do externo
para criança e da própria criança para o seu
mundo. Desde o nascimento, as linhas inatas
do bebê interferem na maneira como pais e
professores se relacionam com essas crianças. Mesmo a mãe menos informada sabe que
existem bebês comunicativos e fechados, ativos e calmos, apáticos e ligados.
A adequação entre os adultos e a criança produzem afetações e todos os jogos usados para estimular suas múltiplas inteligências
somente ganham validade quando centrados
sobre o próprio indivíduo. Em outras palavras,
todo jogo pode ser usado para muitas crianças, mas seu efeito sobre a inteligência será
sempre pessoal e impossível de ser generalizado (ANTUNES, 1998).

O JOGO E SUAS CARACTERÍSTICAS

o mundo inconsciente, onde desejaria viver, e
o mundo real, onde precisa conviver. Para Huizinga (apud Antunes, 1998) o jogo não é uma
tarefa imposta, não se liga a interesses materiais, mas absorve a criança, estabelece limites
próprios de tempo e de espaço, cria a ordem e
equilibra ritmo com harmonia.
Ainda que não separado os jogos por
faixa etária, tendo em vista razões que adiante
serão expostas, existem expressivas diferenças
entre os jogos para crianças não alfabetizadas
e crianças que se alfabetizaram. Para as primeiras, os jogos devem ser vistos como leituras
da realidade e como ferramenta de compreensão de relações entre elementos significantes
(palavras, fotos, desenhos, cores, etc) e seus
significados (objetos). Nessas relações, Piaget
(apud ANTUNES 1998) destaca quatro etapas
que, em todos os jogos, podem ser claramente delineadas: os índices, relações significantes estreitamente ligadas aos significados (é o
caso de uma pegada de um animal indicando
sua passagem pelo local): os sinais, relações
indicadoras de etapas e marcações dos jogos
(como é o caso do apito ou dos sinais de início, término ou etapas), os símbolos relações já
mais distantes entre o significado (fotos, desenhos, esquemas) e, finalmente, os signos, elementos significante inteiramente independente
dos objetos (como as palavras e os números),
(PIAGET apud ANTUNES 1998).

De acordo com Huizinga (apud Antunes, 1998), o jogo em seu sentido integral é o
mais eficiente meio estimulador das inteligênO DESENVOLVIMENTO HUMANO: UM
cias. O espaço do jogo permite que a criança
(e até mesmo adulto) realize tudo quanto desePROCESSO EM CONSTRUÇÃO
ja. Quando entretido em um jogo, o indivíduo
Segundo Oliveira (2002), historicamené quem quer ser, ordena o que quer ordenar,
te, diferentes concepções acerca do desendecide sem restrições.
volvimento humano têm sido traçada na psiGraças a ele, pode obter a satisfação cologia. Elas buscam responder como cada
simbólica do desejo de ser grande, do anseio um chegou a ser aquilo é e mostrar quais os
em ser livre. Socialmente, o jogo impõe o con- caminhos abertos para mudanças nessas matrole dos impulsos, a aceitação das regras, neiras de ser, quais as possibilidades de cada
individua para aprender.
mas sem que se aliene a elas, posto que seja
as mesmas estabelecidas pelos que jogam e
Para Oliveira (2002, p. 125), os fatores
não impostas por qualquer estrutura alienante. hereditários e o papel da maturação orgânica
Brincando com sua espacialidade, a criança se têm sido superestimados por correntes afins
envolve na fantasia e constrói um atalho entre do biologismo ou do inatismo, que enfatizam a
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espontaneidade das transformações nas capacidades psicológicas do indivíduo, sustentando
que dependiam muito pouco da influência de
fatores externos a ele. O desenvolvimento seria
como o desenrolar de um novelo em que estariam previamente inscritas as características de
cada pessoa. Essa corrente de pensamento
ajuda hoje é particularmente forte na educação
infantil, subsidiando concepções de que a educação da infância envolverá apenas regras as
pequenas sementes para que estas desabrochem suas a petições.

De início o recém-nascido apenas pode
diferenciar seu próprio corpo do mundo que
rodeia. Depois toma a si mesmo como referência para perceber o entorno. Ao movimento o
corpo no espaço, recebe informações próprio-perceptivas (cinestésicas, labirínticas) e externo-perceptivas (especialmente visual) necessárias para interpretar e organizar as relações
entre os elementos, formulado em representação daquele espaço (OLIVEIRA, 2002. p. 148).

Outras correntes explicativas, ao contrário, têm asseverado que o ambiente é o principal elemento de determinação do desenvolvimento humano. Segundo elas, o homem tem
plasticidade para adaptarem-se a diferentes
situações de existências, aprendendo novos
comportamentos, desde que lhe sejam dadas
condições favoráveis. Na educação infantil tal
concepção promoveu a criação de muitos programas de intervenção sobre o cotidiano e a
aprendizagem da criança, em idades cada vez
mais precoces. Todavia, essa visão minimiza a
iniciativa do próprio sujeito e também o fato de
as reações dos diversos sujeitos submetidos
às pressões de um mesmo meio social não
serem semelhantes.

Na concepção de alguns linguistas, os
recursos de que as crianças dispõem, contudo, não constituem apenas atos motores, mas
são instrumentos para a realização de atividades simbólicas, como, por exemplo, marchar
para ser soldado ou arrastar-se com cuidado
para ser um explorador de tesouros, simbolismos que aprende de sua cultura. Além disso, a criança nasce em um mundo onde estão
presentes sistemas simbólicos diversos socialmente elaborados, particularmente o sistema
linguístico. Este perpassa as atividades produzidas no ambiente humano em que a criança
se desenvolve e permite-lhe apropriar-se da experiência das gerações precedentes.

O DESENVOLVIMENTO DA
MOTRICIDADE, DA LINGUAGEM E DO
PROCESSO.
Oliveira, 2002, especifica no desenvolvimento da inteligência as dimensões da
psicomotricidade, da linguagem, da cognição
propriamente dita, a saber; o autor afirma que
Desde o nascimento, graças à maturação do
sistema nervoso e à realização de tarefas variadas com diferentes parceiros em situações
cotidianas, a criança desenvolve seu corpo e
os movimentos que com ele pode realizar. O
mecanismo que usa para orientar o tronco e
as mãos em relação a um estimula casual, por
exemplo, são complexos e acionados à medida que ela manipula e encaixa objetos, lança-os longe e os recupera, os empurra e puxa
prende e solta. Locomove-se, assume postura
e se expressa por gestos, que são cada vez
mais ampliados.

O DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO

A capacidade de adquirir a língua é
uma característica específica da espécie humana e supõe um equipamento anatômico e
neurofisiológico adaptado, particularmente órgãos periféricos e sistemas nervosos centrais
apropriados e em adequado estado de funcionamento. Contudo, a aquisição de linguagem
é um processo sócio histórico. O sistema linguístico é operável em torno dos quatro a cinco
anos, época em que a criança domina o essencial do sistema fonológico, conhece o sistema
e as condições de uso de muitas palavras em
sua cultura e utiliza corretamente a maior parte
das formas morfológicas e sintáticas de sua
língua. A partir dos cincos anos, ocorrem novos progressos: o domínio de certas estruturas
linguísticas mais complexas (o modo condicional e a voz passiva), a reorganização semântica progressiva dos subsistemas linguísticos
(a criança emprega um mesmo termo em um
sentido diferente do sentido adulto), o desenvolvimento de artigo e pronomes que assegu198
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ram coesão a seus discursos e o desenvolvimento da capacidade de ajudar sua fala a seu
interlocutor (por exemplo, á idade ou ao papel
social dele), além da preocupação com a correção das palavras e frases e da brincadeira
com a linguagem, quando a criança, com frequência e de modo proposital, rompe algumas
regras e convenção. Tal sistema continua a ser
organizar e aperfeiçoar até a pré-adolescência
enriquecida pelas culturas das crianças, particularmente por sua vivência escolar, segundo os autores: TAILLE; PIAGET; VYGOTSKY;
WALLON, 1992).

A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO
INFANTIL
De acordo com com a concepção vygotskyana, o processo de aprendizagem como
já visto, evolui de uma participação imitativa
sincrética, em que o parceiro mais experiente
geralmente o professor, mas pode ser também
outro ou o discurso existente no livro didático-empresta à criança suas funções psicológicas
sua forma de selecionar e relacionar elementos, levantar hipóteses etc até que ela possa
apresentar um modo autônomo de aprender a
tarefa e as posições nela envolvidas.
A construção social dos conhecimentos em ambientes socioculturais específicos
depende assim da comunidade de intercâmbio
à qual pertence o aprendiz e dos ambientes
de aprendizagem criados como recursos para
a aprendizagem. Nesses ambientes, temos,
espaços e atividades definem práticas sociais
que trabalham diferentes competências ou instituem ritos de formação de habilidades e atitudes julgadas básicas para o desenvolvimento
social das novas gerações. Saber mais sobre
esse processo requer um aprofundamento de
novo conhecimento acerca das relações entre
pensamento e linguagem (VYGOTSKY, 1988).

palavra e uma capacidade multifacetada e de
lento desenvolvimento, com percursos cognitivos e linguísticos. Na fase inicial de formação
de conceito, a busca das qualidades plásticas
da palavra-ritmos, modulações, consonâncias
desempenha, uma função importante, pois,
para a criança pequena, a palavra não tem ainda força para dirigir seu pensamento (VYGOTSKY, 1988).

ESPAÇO PARA O LÚDICO
A fantasia de brincar caracteriza e didática a ser desenvolvida para faixa de idade
da educação infantil, o que determina focar o
espaço para o lúdico. Certamente, todos os
professores que atuam em classes iniciais (creche, jardim de infância e mesmo as primeiras
séries do ensino fundamental) já terão passado
pela experiência de observar os seus alunos
em atitudes, no mínimo, curiosas: conversam
com brinquedos e objetos como se vidas tivessem, transformam terra, pedras, papéis em
comidinha e servem para os amigos, assumem
personalidades de outras pessoas tratando de
doentes como se médicos fossem ensinados
aos seus alunos como os professores, cuidando dos filhos iguais aos pais, conversando
como comadres (FERNANDEZ, 1990).
É brincando que a criança conhece a si
e ao mundo: quando mexe com as mãos e os
pés, segura a chupeta ou um brinquedo, seja
levando-os à boca, sacudindo ou atirando-os
longe, vai descobrindo suas próprias possibilidades e conhecimento os elementos do mundo
exterior através da comparação de suas características, tais como, macio, duro, leve, pesado,
grande, pequeno, áspero, liso (FERNANDEZ,
1990).

De início, pensamento e linguagem têm
origens diversas. Há o pensar sensório-motor
e a linguagem não cognitiva, por exemplo, os
balbucios. No entanto, ambos os elementos
convergem no desenvolvimento para a formação do pensamento discursivo. A habilidade da
criança para refletir sobre a definição de uma
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O LUGAR DO CORPO NA
APRENDIZAGEM
A principal característica das atividades na faixa de idade da pré-escola é o corpo
e mente em sintonia. É pelo corpo e com o corpo que o ser humano percebe-se e percebe os
objetos que o cercam. Quanto mais conhecimento do próprio corpo tiver, maiores serão as
possibilidades em perceber, diferenciar e sentir
o mundo ao seu redor. É pela interação com
os objetos que se vai estabelecendo relações
afetivas e emocionais com o ser meio: “Assim
como em todo processo da aprendizagem
estão implicados os quatro níveis organismo,
corpo, inteligência, desejo, e não se poderia
falar de aprendizagem excluindo alguns deles”
(FERNANDEZ, 1990, p. 54).
Logo, o organismo é uma das partes
que compõem o corpo, é ele que controla as
sensações, é a parte biológica, é organismo,
é ele que nos dá a possibilidade da visão, da
audição, do olfato, do tato, dos movimentos. É
a vida programada. Fernandez (1990, p.57) e
Pain nos diz que: Existe diferença entre organismo e corpo: para ela organismo poderia ser
comparado a um aparelho de recepção programado, que possui transmissores (células
nervosas) capazes de registrar certo tipo de
associações, de fluxos elétricos, e reproduzi-los quando necessário.
O corpo seria o mediador entre o organismo e o mundo. Toda e qualquer aprendizagem é vivenciada, registrada, guardada e memorizada pelo corpo. É com esta memória que
se torna possível continuar aprendendo. Novas
aprendizagens vão sendo conquistadas e memorizadas pelo corpo através dos sentidos,
percepções e relações que se estabelecem
todo o tempo, e que não se integrando, interagindo com aprendizagens anteriores e criando
aprendizagens, construindo conhecimento. O
corpo é um instrumento de aprendizado, pois
é através dele que a primeira noção do mundo
é formada, é com ele que se aprende a respirar, mamar, chorar, rir,... É através do corpo, é
manipulado, provando e sentindo que se vai
mapeando o corpo e suas sensações. Descobrindo-se (FERNANDEZ, 1990).

BRINCAR É COISA SÉRIA
No século XV, a criança era vista como
um adulto em miniatura. Ela era vestida como
adulto e a ela cabiam decisões como se fosse
adulto. Na época atual. Em algumas famílias,
esta situação não é muito diferente. A criança
ocupa, muitas vezes, o lugar de centro de decisões: ela é a autoridade e os pais a obedecem.
É ela quem determina a hora e onde irá dormir;
se vai ou não tomar vacina; se vai ou não escovar os dentes, etc. existe alguns segmentos
da literatura e segmentos sociais preocupados
em conscientizar os adultos das necessidades
importância e responsabilidades de cada papel (OLIVEIRA, 2006).
Muitos adultos quando se referem à
criança e ao que lhe é pertinente, referem-se
de uma maneira apelativa, desqualificada ou
desconsiderada. Brincar é o verbo da criança.
Brincar é a maneira como ela conhece, experimenta, aprende, apreende, vivência, expõe
emoções, coloca conflitos, elabora-os ou não,
interage consigo e com o mundo. O corpo é
um brinquedo para a criança. Através dele, ela
descobre sons, descobre que pode rolar virar cambalhota, saltar, manusear, apertar, que
pode se comunicar (OLIVEIRA, 2006).
O mesmo brinquedo pode servir de
fonte diferente de exploração e conhecimento.
Uma bola para uma criança de dois anos pode
ser fonte de interesse com relação a tamanho,
cor e para uma criança de seis anos o interesse pode ser mais relacional: jogar e receber
a bola de outro, fizer gol. É importante que a
criança possa brincar sozinha e em grupo, preferencialmente com crianças de idade próxima.
Desse modo ela tem possibilidade, também,
de ampliar sua consciência de si mesma, pois
pode saber como ela é num grupo que é mais
receptivo, num outro que é mais agressivo, no
que ela é líder, num outro em que é liderada,
etc. lidando com as diferenças, ela amplia seu
campo de vivências (OLIVEIRA, 2006).
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Alguns cuidados devem ser tomados
com esta relação da criança com o brinquedo.
São eles: brincar deve ser divertido, prazeroso e não tarefa e o brinquedo devem estar de
acordo com o interesse da criança. Seguem
algumas sugestões de brinquedos de acordo
com a faixa etária, que tiveram como fonte o
livro: O direito de brincar (OLIVEIRA, 2006):
Três meses - Chocalhos, mordedores,
figuras enfiadas em cordão para instalar no
berço ou carrinho.
Seis meses - Quadros com peças coloridas, de formas diversificadas, peças que
ocorrem em trilhos.
Oito meses - Bolas, cubos em tecidos,
caixas de música com alça para puxar.
Dez meses – Bonecos em tecido com
roupas fixas, animais em tecido (não pelúcia),
sem detalhes que possam ser arrancadas.
Um ano – Cavalinhos de pau, carrinhos
de puxar e empurrar, blocos de construção
simples, cadeiras de balanço.
Dois anos – Veículos sem pedais, que
se movem pelo impulso dos pés.
Três anos – Veículos com pedais, triciclos, bonecas com pés e mãos articulados,
jogos de memória.
Quatro anos – Roupas de fantasias, super-heróis, máscaras.
Cinco anos – Miniaturas de figuras simples, soldados de chumbo, maquiagem, bolsas, bijuterias, móveis do tamanho da criança.
Seis anos – Aviões, barcos e autoramas.
Oito anos – Jogos de xadrez, dramas,
simulação e mistério (OLIVEIRA, 2006)
Assim, a autora conclui que às vezes
o adulto “dá” o brinquedo para a criança na
tentativa de que ele adulto possa brincar. Aí ele
passa a conduzir a brincadeira, bronquear se a
criança descobriu outra forma de jogar ou de
brincar que não a formalizada a princípio, não
permitindo muitas vezes a espontaneidade,
manipulação criativa, exploração e o prazer.

O LUGAR DO BRINCAR NA
APRENDIZAGEM
Há um menino
Há um moleque
Morando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
Ele vem pra me dar à mão.
(MILTON NASCIMENTO, 1998).
Para Fernandez (1990), desde o nascimento o ser humano vai passando por fases na
busca de construção do conhecimento. A conquista do ser humano do símbolo passa por
diferentes fases, tendo origem nos processos
mais primitivos da infância. Como já dito anteriormente, a criança aprende pelo corpo, é através dele que se relaciona com o meio circundante. É observando, olhando, conhecimento,
tocando, manipulando e experimentando que
se vai construindo conhecimento. Neste jogo, o
da busca do conhecimento, onde se pode brincar, jogar e estabelecer um espaço e tempo
mágico, onde tudo é possível, um espaço confiável, onde a imaginação pode desenvolver-se
de forma sadia, onde se pode viver entre o real
e o imaginário, este é o lugar e tempo propício para crescer e produzir conhecimento. Para
Fernandez (1990, p. 165). “O saber se constrói
fazendo próprio o conhecimento do outro, e a
operação de fazer próprio o conhecimento do
outro só se pode fazer jogando.”

O PAPEL DO BRINQUEDO NO
DESENVOLVIMENTO
Fomos encontrar em Vygotsky (1988),
as informações e conclusões para embasar o
papel do brinquedo no desenvolvimento, as
quais elencamos a seguir. O prazer não pode
ser visto como uma característica definidora
do brinquedo parece-me que as teorias que
ignoram o fato de que o brinquedo preenche
necessidades da criança, nada mais é do que
uma intelectualização pedante da atividade de
brincar. Ao desenvolvimento da criança, em
termos mais gerais, muitos teóricos ignoram,
erroneamente, as necessidades das crianças,
entendidas em seu sentido mais amplo, que
inclui tudo aquilo que é motivo para a ação.
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Frequentemente descrevemos o desenvolvimento da criança como o de suas funções
intelectuais; toda criança se apresenta para
nós como um teórico, caracterizado pelo nível
de desenvolvimento intelectual superior ou inferior, que se desloca de um estágio a outro.
Ignoraram-se as necessidades da criança e os
incentivos que são eficazes incentivos que são
eficazes para colocá-lo em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um
estágio do desenvolvimento para outro, porque
todo avanço está conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendência e incentivos. Até a maturação das necessidades é
impossível ignorar que a criança satisfaz certas
necessidades no brinquedo. Se não entendemos o caráter especial dessas necessidades,
não podemos entender a singularidade do
brinquedo como uma forma de atividade (VYGOTSKY, 1988).

AÇÃO E SIGNIFICADO DO BRINQUEDO
É enorme a influência do brinquedo no
desenvolvimento de uma criança. Para uma
criança com menos de três anos de idade é essencialmente impossível envolver-se numa situação imaginária, uma vez que isso seria uma
forma nova de comportamento que liberaria a
criança das restrições impostas pelo ambiente imediato. O comportamento de uma criança
muito pequena é determinado, de maneira considerável. E o de um bebê, de maneira absoluta (VYGOTSKY, 1988).
É no brinquedo que a criança aprende
a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa
visual externa, dependendo das motivações e
tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos. Ainda, segundo
Vygotsky (1988), a criança vê um objeto, mas
age de maneira diferente em relação aquilo que
vê. Assim, é alcançada uma condição em que
a criança começa a agir independentemente
daquilo que ela vê.

SEPARANDO AÇÃO E SIGNIFICADO
Segunda pesquisa desenvolvida na
UVA (2005), no jogo para criança em idade escolar, inicialmente, a ação predomina sobre o
significado e não é completamente compreendida. A criança é capaz de fazer mais do que
ela pode compreender. Mas é nessa idade que
surge pela primeira vez uma estrutura de ação
na qual o significado é o determinante, embora
a influência do significado sobre o comportamento da criança deva se dar dentro dos limites fornecidos pelos aspectos estruturais da
ação. Têm-se mostrado que crianças, ao brincar de comer, realizam com suas mãos ações
semiconscientes do comer real, sendo impossível agir em situações que não representem o
comer. Assim mostrou-se não ser possível, por
exemplo, colocarem-se as mãos para trás ao
invés de estendê-las em direção ao prato, uma
vez que tal ação teria um efeito destrutivo sobre
o jogo (UVA, 2005).

BRINCADEIRA É COISA SÉRIA
Este texto aborda o ato de brincar, numa
perspectiva prática, buscando uma reflexão e
subsídios para a compreensão da sua seriedade para a criança. É importante ressaltar, que
durante o decorrer desse texto os termos brincadeira, jogo e lúdico podem ser vistos com
um mesmo conceito, isto é, como atividades
livres ou dirigidas, que tenham caráter de não
seriedade, capazes de envolver seus participantes e gerar prazer (VISCA, 1987).
A brincadeira para a criança não representa o mesmo que o jogo e o divertimento
para o adulto, recreação ocupação do tempo
livre, afastamento da realidade. Brincar não é ficar sem fazer nada, como pensam alguns adultos, é necessário estar atento a esse caráter
sério do ato de brincar, pois, esse é o seu trabalho, atividade através da qual ela desenvolve
potencialidades, descobre papéis sociais, limites, experimenta novas habilidades, forma um
novo conceito de si mesma, aprende a viver e
avança para novas etapas de domínio do mundo que a cerca (VISCA, 1987).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enquanto brinca a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo seguindo seus
próprios passos e utilizando seus recursos. Brincar é uma necessidade do ser humano; brinca
ele pode aprender de um modo mais profundo, pode flexibilizar pensamentos, pode criar e recriar seu tempo e espaço consegue adaptar-se melhor às modificações na vida real podendo
incorporar novos conhecimentos e atitudes.
Brincando a criança tem a oportunidade de experimentar o objeto de conhecimento,
explorá-lo, descobri-lo, criá-lo. Nos momentos de brincadeira a criança pode pensar livremente,
pode ousar imaginar, nesta hora é livre para criar, não tem medo de errar, brinca com a possibilidade, a capacidade de lidar com símbolos aqui se torna primordial, brincar e imaginar que um
pedaço de pano é o que ele quer que seja.
Toquinho, em uma letra de música retrata muito bem o sentido simbólico de um brinquedo.
Um brinquedo...
O que é um brinquedo?
Duas ou três partes de plástico, de lata...
Uma matéria fria
Sem alegria
Sem história...
Mas não é isso, não é filho!
Porque você lhe dá vida
Você faz ele voar, viajar...
(TOQUINHO, 1987).
Brincar pode ser entendido como mudança de significado, como movimento, tem uma
linguagem, é um projeto de ação. Brincando molda-se a subjetividade do ser humano, cunha-se
a realidade estabelece-se um tempo e espaço. Brincar é criar, criar uma forma não convencional
de utilizar objetos, materiais, ideias, imaginar. É inventar o próprio tempo e espaço. Brincando a
criança pode agir numa esfera cognitiva, ela é livre para determinar suas próprias ações, é dona
de seu destino, pode tomar decisões, pode comunicar-se“saber se constrói, fazendo próprio o
conhecimento do outro” (FERNANDEZ, 1990, p. 165).
O conhecimento é construído quando se faz do conhecimento do outro o seu próprio conhecimento. Assim ao brincar pode-se construir simbolicamente e metaforicamente o mundo. É
importante destacar que enquanto a criança brinca ela lida com a sua sexualidade, com seus impulsos agressivos, organiza suas relações emocionais (WINNICOTT, 1971).
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OLIVEIRA Nina Eiras Dias. Brincar é coisa séria.
Disponível em https://www.existencialismo.org.
br/jornalescitencial/ninabrinacae.htm acesso em
18 mar 2020.
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REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO COM
ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho tem a intenção de promover reflexões a respeito do trabalho
com Arte na educação infantil. Nessa perspectiva, destacou-se a importância das linguagens
artísticas, que estimulam o desenvolvimento da aprendizagem e aguçam o desabrochar da
sensibilidade. A metodologia utilizada teve cunho bibliográfico e abordou a valorização das
ações de apreciar, contextualizar, experimentar e ampliar o repertório artístico como ponto de
apoio para a valorização das experiências pedagógicas realizadas nas escolas. A Arte promove
a integração dos saberes humanos às vivências cotidianas, pois enfatizam as mais diferentes
formas de expressão, refinando a criatividade e explorando a poética pessoal das crianças.
Assim, a Arte na educação infantil contribui com a construção de significados e conhecimentos embasados em elementos essenciais para uma formação educacional qualificada, que
remete à emancipação humana.

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

A

s escolas de educação infantil são espaços onde as crianças vivem experiências
importantes para o seu desenvolvimento. Elas interagem e vivenciam momentos
de exploração cultural permeados por práticas expressivas com muitas linguagens, especialmente as artísticas.
Nas rotinas diárias, muitas situações propostas se constituem no sentido de desenvolver
a comunicação e a percepção das crianças sobre o mundo. O currículo precisa contemplar as
situações reais vividas pelos alunos, para que a prática educativa seja significativa, proveitosa e
promissora e para que amplie o olhar sensível diante de tudo.
A Arte na educação infantil abrange uma gama de ferramentas e instrumentos que oportunizam às crianças o acesso a formas de conhecimento, linguagens expressivas, individuais
ou grupais que enriquecem sua bagagem cultural. As expressões artísticas são fatores culturais
carregados de significados que mobilizam a promoção de desenvolvimentos diversos que transcendem nos universos pessoais, sociais, políticos e culturais. Para tanto, tem-se como objetivo
geral, promover reflexões significativas sobre a Arte e a cultura no contexto da educação infantil,
desenvolvendo habilidades e capacidades que qualificam a aprendizagem. E, como objetivo
específico, possibilitar o desenvolvimento da autonomia infantil e o acolhimento da diversidade
humana no âmbito das vivências artísticas.
Nessa perspectiva, torna-se importante indagar: quais as relações entre a Arte e a cultura
para a aprendizagem na educação infantil? É possível transformar a realidade sociocultural das
escolas, utilizando a Arte? Que concepções sobre a Arte devem ser consideradas no espaço
escolar?
Muitos estudos investigativos têm buscado refletir sobre o papel da Arte na escola,
construindo importantes referenciais que podem nortear as práticas cotidianas e possibilitando a
ampliação das possibilidades de participação e atuação das crianças na sociedade.
A Arte ajuda o desenvolvimento das crianças, contribuindo com a compreensão das
suas limitações, dificuldades e potencialidades, de modo que elas ampliem seus repertórios
vivenciais e culturais e acessem distintos códigos estéticos.
Segundo RIZZI (2008) a Arte é importante por si mesma e não por ser instrumento para
fins de outra natureza, até mesmo por ser uma experiência que permite a integração da experiência singular e isolada de cada ser humano com a experiência da humanidade. O trabalho com
Arte pode ser muito rico e produtivo na educação infantil, trazendo inúmeros benefícios para a
vida. Por isso, deve ser valorizado como um mecanismo de estimulação à criação, à observação
e à contextualização dos resultados das experiências vividas, qualificando o desenvolvimento
infantil.
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A RELEVÂNCIA DA ARTE NAS
INSTITUIÇÕES ESCOLARES

Segundo MEIRA (2007), a Arte faz
com que se estabeleçam relações entre o pensamento e as emoções das pessoas num processo intenso. Os sons, as imagens e as formas qualificam essa dinâmica impulsionando
positivamente o desenvolvimento do processo
criador.

Segundo Barbosa (1991), a arte precisa ser inserida na educação infantil com incentivo e acompanhamento, de modo que as
crianças se apoderam dos saberes artísticos,
despertando o seu senso crítico e estético e
É importante ressaltar que esse traampliando suas percepções e experiências
balho precisa ser bem planejado, do mesmo
criativamente.
modo que as atividades desenvolvidas devem
No cenário nacional, uma nova con- estimular as habilidades e capacidades criaticepção na configuração da Arte foi pontuada vas das crianças, valorizando a imaginação, a
com a abordagem triangular, de autoria de Ana percepção e a articulação de ideias corresponMae Barbosa, que concebe a Arte como um dentes a cada período escolar.

conhecimento cujo trabalho se dá com a leitura
Para Buoro (2000), o trabalho das esde imagens, com a ação de contextualizá-la e
colas é essencial no desenvolvimento da criacom o fazer artístico.
tividade da criança, pois a Arte é ensinada e
Esse movimento teve grande expan- aprendida, por intermédio do aperfeiçoamento
são, pois um de seus intuitos era também valo- expressivo do processo criativo.
rizar o papel do profissional ligado à Arte, bem
A Arte é uma experiência subjetiva, que
como compreender como essa linguagem é
importante na formação escolar. Nesse senti- revela os mais profundos sentimentos de quem
do, novos paradigmas se configuraram com a a produz ou cria. Pode se manifestar pela linguagem do desenho, da música, da escultura,
presença da Arte no currículo das escolas.
do teatro, enfim, expressando ideias e sentiDe acordo com BARBOSA (1991), a mentos.
Arte deve ser difundida como um patrimônio
Na trajetória histórica da Arte, uma imcultural do qual todos devem ter acesso. O
acesso com equidade garante mais possibili- portante referência se dá ao trabalho do pedades de promover a aprendizagem e a inte- dagogo alemão chamado Friedrich Fröebel,
conhecido como o pai do jardim da infância.
gração dos saberes.
Ele foi pioneiro na valorização do brinquedo e
Por intermédio da Arte, as crianças da atividade lúdica como parte da aprendizaconseguem adquirir noção de tempo e espa- gem. Também expandiu a proposta do uso de
ço, deixa fluir a imaginação, interagindo com o músicas e de expressões artísticas feitas pelas
meio ambiente. Nesse contexto, ela consegue crianças, disseminando a importância da vaexercer uma reflexão mais crítica da sua reali- lorização da Arte e dos trabalhos criados por
dade, podendo transformá-la. Esse campo de artistas.
conhecimento ajuda a desenvolver a expresSegundo Oliveira (2007), a Arte tamsividade das crianças, inspirando o processo
criativo de maneira mais delicada e sublime, de bém foi assunto bastante presente na obra do
modo que elas possam sensibilizar o seu olhar educador suíço Pestalozzi, que tinha uma pospara si e para as formas de enxergar o mundo. tura pedagógica voltada às questões afetivas
da criança. Suas ideias prezavam o altruísmo,
a afeição e o carinho em família e na ação do
educador. Fez uso da música e de outras lin208
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guagens artísticas como forma de colaboração
Segundo o Referencial Curricular Nacom os diversos níveis de aprendizagem dos cional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998),
alunos.
a educação infantil deve oferecer às crianças o
acesso aos elementos culturais, como forma
Outra personalidade importante na tra- de interação social. Nesse sentido, elas podem
jetória histórica da Arte na educação infantil é o construir sua identidade, desenvolvendo os asprofessor francês Célestin Freinet, que conside- pectos afetivos, emocionais, sociais e motores.
rava que o aprendizado partia das habilidades Neste documento, a Arte é tratada como uma
e potencialidades do aluno. Seus postulados das formas de linguagem e de contato com obtinham a premissa de que o auxílio e o estímulo jetos de conhecimentos, por meio de diferentes
à liberdade de expressão da criança e o olhar eixos. O acesso e o manuseio de diferentes
atento do professor para o que ela sinalizou linguagens é o que lhe permitirá comunicar-se
forneciam mais conhecimento e participação e compreender ideias, sentimentos, bem como
dela no mundo.
organizar seu pensamento e suas formas de
agir sobre o mundo.
De acordo com Sampaio (1994), Freinet tinha uma grande preocupação com as
A música, a dança, o desenho, a brinatividades artísticas e realizava reuniões com cadeira, a linguagem corporal, as Artes Visupropostas que incluíam músicas para os pe- ais, dentre outras, são formas de linguagem
quenos. Para ele, a livre expressão ajudava o que permitem o acesso aos símbolos e signos
poder criativo das crianças, na pintura, no de- culturais e possibilitam a construção de novos
senho, no teatro e nas demais atividades artís- símbolos que orientam seus comportamentos
ticas de interesse das crianças. Nesse sentido, futuros, sua maneira de ver, sentir, se expressar
o trabalho afetivo, cognitivo e cultural se desen- e viver.
volvia de maneira natural.
De acordo com Moreno (2007), enDiante desse cenário, a sociedade foi quanto a criança interage no mundo, ela vai exse modificando e se adaptando às novas trans- perimentando diferentes vivências com princíformações, de modo que a educação também pios estéticos que informam e sensibilizam ao
demandou um caráter mais formal. Esse tipo mesmo tempo. Essa perspectiva é importante
de ensino mais sistematizado deveria priorizar para a formação integral das crianças, por isso
o pensamento e a autonomia dos alunos, para merece consideração no currículo da educaque a aquisição dos saberes se tornasse mais ção infantil.
significativa.
Para Duarte Júnior (1985), o processo
Conforme Ferraz & Fusari (1993), a criativo envolve escolhas de acordo com as exArte se configura como uma linguagem que periências pessoais da criança, segundo seu
simboliza e representa o mundo e as pesso- processo interativo com o meio ambiente e o
as, abrangendo a diversidade de maneiras de mundo ao seu redor. Seus sentidos se fundadesenvolver a criatividade na interação com mentam nesse rol de tentativas e ensaios.
o mundo em que vivem. A aprendizagem da
Arte, nesse sentido, envolve as ações de fazer
Segundo LUNA e BISCA (2003), o uso
os trabalhos artísticos, apreciá-los e promover de atividades artísticas na escola ressalta que
uma reflexão sobre os mesmos. Ela também essa área do conhecimento propõe o desperbusca desenvolver mais conhecimento e apre- tar da curiosidade, a liberdade de pensar e
ciação dos elementos naturais do ambiente, criar as histórias pessoais, bem como os sentibem como de outras produções artísticas de mentos, emoções e conquistas cognitivas.
origens culturais diversificadas.
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De acordo com o RCNEI (1998), a inserção da Arte na educação infantil deve oferecer aos alunos de 0 a 3 anos o acesso a distintos instrumentos e ferramentas que ampliem
a capacidade de exploração e de manipulação
desses recursos, a fim de que as crianças conheçam suas características e possam desenvolver uma ação ativa de manifestar sua expressividade e se comunicar melhor.
Já na fase de 4 a 6 anos, as propostas artísticas devem visar as vivências e experiências propriamente ditas com obras de Arte,
favorecendo o deleite e estimulando a vontade
dos alunos de produzir de modo autoral. Dessa forma, o refinamento do gosto das crianças
pode ser explorado, junto com a valorização
das suas criações e a apreciação das produções de outras pessoas.
Na educação Infantil, é preciso ter um
olhar cuidadoso para a divulgação de trabalhos artísticos, pois cada faixa etária tem especificidades que merecem consideração. Cada
profissional deve estabelecer relações criteriosas, segundo as necessidades e projetos de
cada turma.

AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

A infância é o período marcado pela
definição da identidade e da personalidade,
pelo desenvolvimento de condutas que caracterizam a formação humana pessoal, bem
como pela apropriação da autonomia corporal, pela afetividade e pelo desenvolvimento do
simbolismo e da construção de vínculos cada
vez mais sólidos.
De acordo com PIAGET (1987), do
nascimento aos dois anos de idade, a atuação
da criança se processa sobre as observações
e interpretações mediadas pelas suas ações.
Logo depois desse período, suas atividades
são mais pontuais, pois seu sistema sensório
motor está mais pleno. Nesse contexto, a capacidade de perceber a permanência dos objetos
se desenvolve, independentemente de pode
vê-los ou não.
Segundo Macedo (1994), na faixa etária dos dois aos sete anos de idades, a criança
compreende melhor a estrutura de funcionamento dos seus atos e as condições reais dos
objetos, bem como a propriedade de deslocamento. Consegue diferenciar esquemas, que
pouco a pouco, vão se diferenciando se integrando, promovendo um certo distanciamento
que configura uma interação mais complexa.

O conceito de infância se transformou
de modo substancial nos últimos tempos, o
que também requer um novo olhar frente às
práticas educacionais para a faixa etária que
compreende a educação infantil. Nesse contexto, são inúmeros os desafios impostos pela
efetiva relação entre as informações que circulam no mundo contemporâneo e as proposições da vida cotidiana.

A percepção das características e distinções correspondentes às faixas etárias na
educação infantil é importante no sentido de
perceber a transitoriedade entre o pensamento motor e a lógica de pensamento operatória.
As experiências vivenciadas pelas crianças em
cada contexto cultural são diversificadas, por
isso os mecanismos internos de aprendizagem
devem ser considerados pontualmente, para
que a autonomia e a construção da identidade
possam se efetivar.

Para se refletir sobre a educação infantil no contexto escolar é preciso compreender
as concepções sobre criança, infância e desenvolvimento infantil, de modo que se discuta
e se reflita sobre os modos como as crianças
aprendem e como são construídos seus saberes.

Os alunos vivenciam práticas cotidianas, conforme a cultura de seus familiares e
grupos de convívio. Desse modo, integram e
dão novos significados às suas interpretações,
com base em outras relações e linguagens.
Conforme o RCNEI (1998), são diversos os
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eixos provenientes das linguagens artísticas
e cada um deles promove troca de saberes,
vivências e a promoção de novos repertórios
culturais.

instigam a criatividade e servem para diversão
e para complementar o tempo ocioso. As concepções sobre a Arte de outrora tinham essa
conotação mais recreativa.

O eixo da música a percepção das formas sonoras, que captam os sentidos, as emoções e os pensamentos humanos. Ela é um
símbolo cultural que se perpetua por gerações,
em eventos, manifestações religiosas e outras
situações de divulgação pública.

A criatividade pode ser desenvolvida
e aprimorada com experiências nas quais as
crianças compreendam o mundo real, com o
estímulo às produções livres e autorais, nas
quais os aspectos cognitivos se processem na
tarefa de construir os elementos significativos
para elas.

A inserção da música no currículo da
educação infantil precisa englobar a questão
dos elementos sonoros do cotidiano da criança, de modo que sejam consideradas a espontaneidade e a intuição como elementos indicativos das propostas de musicalização.

As linguagens artísticas não têm o intuito primordial de sistematizar formalmente
o conhecimento, pois as aprendizagens que
ocorrem nesse percurso traduzem a importância das manifestações culturais na vida das
crianças e no modo como elas operam e reA dança e a arte cênica contemplam o presentam seus simbolismos.
eixo do movimento, que se insere nas práticas
lúdicas do brincar e se expande no desenvolviNessa perspectiva, a modificação do
mento pessoal e cultural das crianças. Desde o olhar, a sensibilização do mesmo frente às conascimento, o movimento da criança exerce o res, formas, sons, falas, são fundamentais para
poder de dialogar, de comunicar as caracterís- que as expressões e processos de criação seticas e o controle corporal, assim o seu aprimo- jam refinados. A apreciação de obras de autoramento promove interação e possibilidades de ria dos alunos, bem como de outros artistas,
inúmeros avanços no desenvolvimento infantil. revela a amplitude do alcance desse olhar sensível, dessa mobilização estética.
O movimento do ser humano vai além
do deslocamento do corpo sobre o espaço,
A diversidade de propostas de trabaporque é através dele que a criança conse- lho com a Arte desenvolve a qualificação dos
gue desenvolver uma comunicação com maior sentidos, propondo interações e interlocuções
amplitude, notificando seus desejos e comple- no âmbito das diversas linguagens artísticas.
mentando seu processo de desenvolvimento.
Nesse sentido, os alunos estarão imersos num
ambiente prazeroso e produtivo, que promoveOutro eixo do RCNEI fundamental é o rá encontros e construção de conhecimentos
que trata das Artes Visuais. Elas compreen- que poderão ser compartilhados.
dem a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia etc. Atualmente, essa linguagem é muito
A Arte ajuda as crianças a desenvolpresente na educação infantil, porém, muitas verem sua personalidade, pois ela promove a
vezes, não são exploradas as verdadeiras manifestação da afetividade e instiga o imagicontribuições que elas podem trazer para o de- nário infantil, especialmente por intermédio de
senvolvimento da criança nesta fase.
propostas lúdicas, pois nelas os alunos podem
dar vazão às suas diferentes formas de pensar
Durante muito tempo, o foco das ativi- e de sentir naturalmente.
dades com Artes Visuais era o trabalho com
datas comemorativas, com atividades que não
211

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

As linguagens artísticas estimulam a
ampliação do repertório cultural das crianças,
por isso é importante que sejam apresentadas
em contextos apropriados. As escolhas devem
partir de experiências significativas e importantes dentro das necessidades e características
de cada turma, para que as representações
feitas pelas crianças sejam produtivas em seu
cotidiano.

O papel do professor é extremamente
importante no trabalho com a Arte na educação
infantil, pois ele exerce uma ação mediadora
entre a criança e a construção do conhecimento, promovendo a percepção das limitações e
potencialidades nas práticas pedagógicas.

Segundo Iavelberg (2003), é importante que os professores mantenham o fascínio
pela Arte, para que transmita aos alunos a vonSegundo BASSEDAS, HUGUET, SOLÉ tade de aprender cada vez mais. Essa mobili(1999), é preciso refletir sobre o uso das lingua- zação tende a estimular os alunos a buscarem
gens artísticas no universo escolar, de acordo se aperfeiçoar nas propostas artísticas.
com as relações a serem estabelecidas a partir delas. Elas podem ter fins comunicativos ou
É imprescindível que sejam proporpodem focar no desenvolvimento e na aprendi- cionadas experiências realmente significativas
zagem. O importante é que não sejam disponi- com a finalidade de ampliar as vivências culbilizadas sem intenções ou expectativas.
turais e estéticas e, consequentemente, desenvolver a capacidade criadora, que é diferente
O acesso às experiências com as lin- para cada sujeito.
guagens artísticas ajuda a ampliar o repertório
cultural das crianças, instigando ideias e refleO processo de ensino da Arte é amxões que vão ampliar as formas de compreen- plo e complexo, pois promove uma cadeia de
der e representar o mundo. Assim, as ações ações em diversos campos. Conforme sinalidos alunos sobre o mundo podem se transfor- zam MARTINS, PICOSQUE e GUERRA (1998),
mar e se refinar, conforme as necessidades e nesse percurso a consciência gera motivações
demandas de cada contexto.
e sentimentos que aprofundam os conhecimentos.
Cada eixo ou linguagem artística tem a
sua especificidade e a relevância para a Arte,
O professor de Arte tem a importanrepresentando a possibilidade de reflexão so- te tarefa de promover o sucesso no processo
bre as dinâmicas dessas linguagens, que pre- transformador de levar os alunos a melhorarem
cisam ser cada vez mais conectadas ao seu sua sensibilidade e os saberes práticos e teóatual momento.
ricos em Arte.
Na educação infantil, o educador enfaCONSIDERAÇÕES SOBRE O
TRABALHO COM ARTE NA EDUCAÇÃO tiza a educação do olhar, criando símbolos que
expressem o que sentimos e pensamos, para
INFANTIL
O desenvolvimento das linguagens artísticas na formação do indivíduo é fundamental tanto para a sua humanização como para
a compreensão do seu modo de ser e estar
culturalmente. Elas revelam os principais anseios e as necessidades de comunicação das
crianças, bem como as descobertas feitas nos
contextos em que as crianças estão inseridas.

isso é necessário planejar, orientar e avaliar as
atividades, ou seja, é fundamental o professor
ser um observador atento e sensível, ter atitude
e disposição e que esteja aberto a ter um envolvimento emocional com o projeto de aulas,
ou seja, é preciso fazer cursos de capacitação,
dedicar mais horas de treinamento, aperfeiçoar-se sempre.
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Brincar ou fazer Arte significa ensinar a
criança a brincar com imagens e símbolos. Nessa
dinâmica, a afetividade e a cognição devem dialogar, pois as linguagens artísticas transitam nessa
intermediação e as crianças são muito espontâneas nesse contexto.

mente e positivamente a personalidade infantil. A
apreensão de conceitos e conhecimentos pelas
crianças depende da qualidade das interações
que ela vivencia nos relacionamentos sociais e
pelos vínculos afetivos que são estabelecidos nessas relações. Nesse sentido, o ambiente escolar
é fundamental para o exercício da Arte, como elemento de incitação no processo educativo. A ação
do educador, especialmente do educador ligado à
educação infantil, deve ser ressaltada por experiências criativas.

É no brincar que se pode ser criativo e é
no criar que se brinca com as imagens, símbolos
e signos. Nessa relação, as ações de fazer e viver
a Arte aprofundam os saberes culturais e o conhecimento culturalmente acumulado pela humanidade. A criatividade tende a se desenvolver com as
Mais importante que a construção de um
vivências e experiências práticas, permeada por artista é a construção da sensibilidade à Arte. É
estimulações e motivações que propiciem a auto- desta maneira, que nos conscientizamos da imnomia e o processo autoral de criação.
portância da nossa participação na sociedade. As
experiências perceptivas e sensoriais em Arte são
A Arte promove o autoconhecimento das fundamentais, pois a ação prática do saber é que
crianças e o seu relacionamento com o mundo permite o transformar algo já existente em outra
de forma dinâmica, pois ela promove a percepção coisa, ou dar vida a algo que não existia objetivae a sensibilização do olhar, estimulando o senso mente. A diversidade dessas experiências garante
estético. O papel, o jornal, as folhas das árvores, aprofundamento e apropriação dos saberes.
são alguns dos instrumentos que permitem a comunicação por intermédio da Arte.
A Arte precisa ser concebida como um
conhecimento, que atravessa as ações de ler, conAs linguagens artísticas favorecem os va- textualizar e promover o fazer artístico. A interligalores vitais que as crianças captam nas atividades ção dessas propostas deve ser acionada na definide pesquisa e investigação do ambiente em que ção do currículo e do planejamento da educação
vivem e, desse modo, adquirem capacidades para infantil para que as aprendizagens construídas peoptar por condições que envolvem situações hipo- las crianças sejam significativas e proveitosas nas
téticas, promovendo a superação de conflitos.
situações cotidianas.
Por intermédio da Arte, as crianças desenvolvem sua capacidade de autoria, pois se capacitam para produzir atividades experimentais, nas
quais criam, transformam e fazem objetos. Elas
apresentam intenções e no seu fazer, refletem e
aprimoram suas técnicas. Ela faz um convite de
participação que abrange o corpo na sua totalidade, questionando e procurando respostas que
não se solucionam com o uso de técnicas, mas
que se concretizam no equilíbrio dos sentidos e
no contexto filosófico da existência. O professor
tem uma função importantíssima nesse processo,
mediando, conduzindo e oferecendo estímulos necessários e adequados para que a mesma vivencie essas experiências de modo significativo.

É preciso deixar para trás as práticas pedagógicas arraigadas em conceitos tradicionais e
que impedem a ampliação do olhar infantil para
as transformações possíveis a partir da Arte. Os
modelos de trabalhos não podem ser estereotipados, pois impedem a criatividade. As linguagens
artísticas são dinâmicas, com propostas investigas
que se abrem ao diálogo, à criatividade, com inovações que só agregam elementos positivos na
aquisição dos conhecimentos.

Um dos principais objetivos no ensino e
aprendizagem em Arte é renovar e sensibilizar a
educação do olhar, para que as crianças construam novas poéticas em sua vida, transpondo barreiras e se emancipando. A educação no contexto
As fases de vida da criança precisam ser da Arte procura promover mais significados e senrespeitadas e consideradas conforme suas ca- tidos para a vida, qualificando-a cada vez mais.
racterísticas, de modo que se forme progressiva213
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel da escola, no contexto dos novos paradigmas da Arte, é instrumentalizar os alunos para compartilhar, vivenciar e explorar a gama de recursos visuais e tecnológicos, buscando
o aperfeiçoamento e a sensibilização do olhar.
Na educação infantil, as crianças compartilham vivências e trocam experiências que envolvem as linguagens artísticas. Esse conjunto de elementos compõem um percurso de histórias
e memórias que promovem a formação escolar, compondo as bases para a formação da identidade infantil e para a construção da bagagem cultural que elas vão disseminar por gerações.
A aprendizagem de conceitos em Arte se configura no tripé que basicamente inclui a
ação de fazer trabalhos artísticos, refletir sobre eles e apresentar as circunstâncias de apresentação dos mesmos. Nessa perspectiva, a inserção dos elementos naturais também é uma prerrogativa que ampliam as possibilidades de criação.
Os procedimentos e paradigmas no contexto do trabalho com Arte na educação infantil
devem ser bem consistentes para que as escolhas das metodologias e estratégias sejam adequadas e estimulem a construção de novos conhecimentos.
Os simbolismos e as formas de apreender a Arte, pelas crianças, revelam importantes
indícios sobre todo o potencial das linguagens artísticas na vida cotidiana. A interlocução entre
a comunicação real e o imaginário desenvolve a cognição, a emoção e as percepções sobre o
mundo, promovendo a formação de conceitos formais significativos.
O desempenho dos alunos na execução dos trabalhos artísticos promoverá o seu reconhecimento e o seu rigor como leitor das obras artísticas, de modo que haja a promoção da
valorização da Arte nos setores de convivência social. Nessa perspectiva, o papel do trabalho
com as linguagens artísticas tende a promover o refinamento e a sensibilização do olhar, com a
estimulação de posturas e reflexões mais críticas.
O processo de ensino e aprendizagem em Arte precisa colaborar no sentido de promover elaborações infantis expressivas no relacionamento das crianças em sociedade. Assim,
é importante que se organizem propostas de trabalho conectadas com teorias inovadoras, que
proponham saltos e perspectivas mais abrangentes e humanizadas.
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O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: A contemporaneidade trouxe consigo marcantes mudanças em todo o mundo, e na
Educação Infantil mudanças na visão de infância, ou seja, um paradoxo na pequena infância,
onde está etapa inicial da Educação básica na qual se encontra a Educação Infantil contemporânea. Essa etapa, tornou-se objeto de estudos e pesquisas em todas as áreas: Pedagogia,
Psicologia, Neurociência entre outras ciências que procuram entender o comportamento
humano, estudos que são capazes de influenciar as experiências de aprendizagens. Contudo,
nesta etapa da infância de crianças pequenas é a fase fundamental para muitas aquisições da
aprendizagem, entre elas que permitem a compreensão de quais os percursos que a criança
realiza para a aquisição da leitura. Assim não podemos deixar de perceber que a Educação
Infantil poderá contribuir para o Letramento e concomitantemente para formação inicial e
contínua para os professores dessa fase importante da educação, garantindo assim as especificidades desde cedo da criança pequena na Educação Infantil, como e quando letrar trazem
controvérsias em torno dessa questão. E nesse sentido, cabe ao professor conhecer as especificidades e singularidades das infâncias, e saber o momento adequado para desenvolver as
habilidades da leitura.

Palavras-chave: Educação Infantil; Leitura; Letramento; Literatura.
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INTRODUÇÃO

N

o século XXI vislumbra-se a existência de uma Educação Infantil portadora de
uma configuração que considere as especificidades das infâncias que irrompem
as instituições, se tornando mais visível a primazia em seu discurso de não só
cuidar, como também educar com o reconhecimento da vasta diversidade cultural e social que
convivem concomitantemente na escola da pequena infância.
As infâncias na contemporaneidade tem se modificado muito com relação as infâncias
das décadas anteriores, na atualidade crianças ímpares advindas de famílias com composições
singulares e configurações sociais, que trazem diferentes conhecimentos em suas bagagens
formadora como parte da identidade da criança desde muito cedo.
Considerando as contribuições das ciências humanas para a Educação e fomentar o
olhar leitor como ferramenta de ensino na Educação infantil com a fundamental necessidade de
introdução e acessibilidade à criança pequena a leitura de mundo, ou seja, ao letramento.
Temos como objetivo o grande desafio compreender que aprendizagens e habilidades
devemos promover para que a criança, desde pequena tenha a aquisição da leitura minuciar de
que modo a leitura influi no desenvolvimento psicológico, intelectual e social da criança, ou seja,
letramento e concomitantemente como podemos promovê-las desde cedo na Educação Infantil.
Assim, essa pesquisa justifica-se por compreendermos que muitas crianças da atualidade, desde muito pequenas têm acesso ao universo letrado, ou seja, já fazem suas leituras
de mundo antes mesmo de frequentarem as instituições de infância, é impossível deixarmos de
destacar a ênfase em toda bagagem que a criança traz das experiências sociais e culturais do
contexto em que essas crianças se encontram inseridas, devendo ter a necessária valorização
e reconhecimento nessa perspectiva, procura-se reconhecer que a Educação Infantil é o lugar
apropriado para se iniciar a ensinar a leitura, pedagogicamente e ludicamente de acordo com as
especificidades da infância.
Qual é a importância das histórias no desenvolvimento infantil? De que modo os educadores podem contribuir para uma inserção na leitura seja feita de maneira positiva e quais
instrumentos podem-se valer? São questionamentos que permeiam essa pesquisa.
Magda Soares (2009), a autora enfatiza que anteriormente a fase da escolarização a
criança deve ser introduzida nas convenções do sistema alfabético, assim ter acesso as práticas
sociais dando sentido amplo, ou seja, ao letramento.
Assim, na contemporaneidade existem incompreensão e ausência de propriedade e valorização do letramento na Educação Infantil, não só por parte dos professores, mas também de
educadores e comunidades escolares das instituições de Educação Infantil desconsiderando a
criança como um ser social, ou por não ter ciência de como esse processo ocorre.
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Contudo, as condições para o ambiente leitor como ferramenta de trabalho na primeira
infância esbarra na problemática que nem todos professores e educadores promovem ou acreditam na acessibilidade da leitura para a criança desde pequena.
Buscamos destacar, a pesquisa e discussão sobre a necessidade de ampliarmos o olhar
nas práticas da Educação infantil contemporânea, com intuito de contemplar o comportamento
humano com as vivências culturais e sociais de diferentes infâncias.
E, assim promover o olhar leitor e o letramento com professores conscientes da importância das evidências de estudos e pesquisas que vem ressignificando esses campos de
aprendizagens.
Portanto, percebe-se que há necessidade da Educação do século XXI, se revisitar o ensino aprendizagem e considerar suas práticas para pleno desenvolvimento da criança pequena de
acordo com as contribuições da Educação da pequena infância, onde a leitura e o letramento é a
maneira com qual a criança faz a “leitura de mundo” do universo em que a criança está inserida.
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Para Soares (2001): “O termo letramento surgiu porque apareceu um fenômeno novo
que não exista, não nos dávamos conta dele, e,
Quando refletimos sobre as infâncias como não dávamos conta dele, não tínhamos
e a Educação Infantil da atualidade podemos nome para ele” (SOARES, 2001, p.34).
afirmar que, vivemos o paradoxo das descoLetramento é o termo que designa a
bertas sobre a especialidades da infância con“nova função” da alfabetização, sendo ler a
temporânea e está em constante evolução.
partir das práticas sociais forma contextualizaContudo, essas infâncias apesar de da, “leitura” que a criança faz do mundo.

PERCURSO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E LETRAMENTO

muitas terem a acessibilidade apenas ao universo midiático, por outro lado, muitas crianças
da atualidade, diferentemente das crianças das
décadas anteriores, essas novas gerações não
brincam na rua com primos e amigos, apenas
interagem digitalmente.
Em outros casos, o único lugar que
essa criança contemporânea socializa-se é a
Instituição de Educação Infantil, nas vivências
com seus pares, crianças menores, como também com adultos, professores educadores e
comunidade escolar, assim tendo acesso ao
universo letrado.
O efeito desse processo, fez com que a
educação trouxesse para si a responsabilidade
educativa com relação a aquisição da oralidade e concomitantemente com acesso à leitura
e o letramento, sendo assim, a instituição de
Educação Infantil entende seu papel na construção de sujeitos sociais, quando compreendemos que o ambiente da Educação Infantil
acontece grandes interações, lugar onde as
crianças muitas vezes aprendem a falar, a ler,
se expressar e principalmente quando são inseridas bem pequenas nesse contexto.

Sendo que, na educação Infantil, ludicamente através da atribuição de rabiscos, nas
representações dos desenhos, nas brincadeiras, nas histórias passam a compreender o sistema de representação sons e signos, que é a
língua escrita.
Assim socialmente a criança inicia a
compreensão da importância que tem a leitura
e isso poderá despertar o seu interesse e deverá ser comentado de acordo com as especificidades de cada faixa etária da infância.
Um outro aspecto fundamental para
compreensão é que a criança no dia a dia nas
instituições de Educação Infantil já convivem
em um mundo letrado no qual o incentivo a
“leitura” já faz parte dessa realidade. Assim de
acordo com Soares (2009) a autora enfatiza
que:

Escrita espontânea, a observação da
escrita do adulto, familiarização com letras do
alfabeto, contato visual frequentemente com a
escrita de palavras conhecidas, sempre em um
ambiente no qual estejam rodeadas de escritas com diferentes funções: calendários, lista
A autora Barbieri (2012), destaca que de chamada, rotina do dia, rótulos de caixas
“Educar é interagir com o outro, o que acar- de material didático, etc. (SOARES, 2009, p. 1).
reta necessariamente dos sujeitos envolvidos
Em consonância com a autora citamos
na convivência”, ou seja, o mesmo ocorre no
ensino da leitura, a criança só compreende a leis que consolidam a educação brasileira. O
importância do ato social de ler quando tem o Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil destaca:
exemplo de adultos leitores.
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A importância do manuseio de materiais, de textos (livros, jornais, cartazes, revistas
etc.), pelas crianças, uma vez que ao observar
produções escritas a criança vai conhecendo
de forma gradativa as formas da linguagem
(RCNEI, 1998, vol.3, p.1).
Como também a (BNCC) Base Nacional Curricular Comum (2018) destaca que:
Na Educação Infantil, a imersão na
cultura escrita deve partir do que as crianças
conhecem e das curiosidades que deixam
transparecer. As experiências com a literatura
infantil, propostas pelo educador, mediador entre o texto e as crianças, contribuem para o
desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo (RCNEI, 2018, p.42).

Assim, Coelho (2000), A autora afirma
para que seja efetiva a intimidação do leitor
com a leitura, que para a autora “nessa aventura espiritual que é leitura”, e são inúmeros fatores que contextualiza entre elas a adequação
dos textos concomitantemente de acordo com
a especificidade da fase da Educação Infantil.
É na Educação Infantil contemporânea
deve ser um espaço propício de vivências e
experiências que permitem suas descobertas
sobre o universo a partir dos quais a criança
começa a dar sentido no seu mundo.
De acordo com o artigo adaptado, (Revista Avisá-la 2004, p.10). Sugere seguir orientações para o planejamento de situações didáticas distintas, que contribuem para diferentes
aprendizagens das crianças.

As citações acima enfatizam que o convívio com diferentes suportes e textos escritos
as crianças desde bem pequenininhas na Educação Infantil vão formulando hipóteses sobre
escrita e concomitantemente leitura e assim assimilando o sentido social da leitura e escrita.

Enredo Instigante – Escolher um texto
de boa qualidade literária, que ofereça um bom
enredo, adequando o tempo, pois as crianças
que ainda não se apropriaram do hábito de ouvir histórias não conseguem permanecer um
longo tempo ouvindo. Paulatinamente, vai inserindo histórias das curtas à mais longas. TamA autora Soares (2009) e as leis que bém nesta fase as crianças gostam de escutar
consolidam a Educação Infantil da atualidade muitas vezes a mesma história.
(RCNEI, 1998) e (BNCC, 2018), todas essas
pesquisas e estudos estão em consonância
Força da Imagem – O uso das mensasobre a importância do letramento, sendo, da gens do texto, com cenário ou tematizar está
ampliação da “leitura de mundo” da criança.
prática e pode favorecer para as crianças entendê-la, preferencialmente com ilustrações
Dado o exposto que a criança desde nítidas e claras. Recomenda-se que não haja
bebês elas vivenciam de situações comunica- muitas ilustrações.
tivas diariamente nas interações familiares ainda mais na atualidade que muitas crianças e
Hora Certa – Dentro da “linha do tembebês desde muito cedo convivem com um po”, sugere-se que se adeque um horário permundo midiático principalmente nas grandes manente e diariamente para leitura de histórias.
cidades.
Comunicar e combinar com as crianças as fases do trabalho oportunizando a estabilidade
Assim cabe as instituições de Educa- para que as crianças se sintam seguras. É misção Infantil a promoção de diversas experiên- ter escolher o momento oportuno com tranquicias positivas com a cultura literária nas quais a lidade.
criança tenha acesso a cultura oral e a escrita
e a participação de histórias, assembleias, narrativas que promovam a formação da identidade como ser pertencente a um grupo social.
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Espaço Aconchegante – Para que ocorAssim, a BNCC (2018) sinalizam que
ra a escuta de uma história, o espaço também as instituições devem valorizar o protagonismo
é de suma importância, para que as crianças infantil e a importância que as mesma apresensintam-se bem à vontade.
tam através das brincadeiras, deverá acontecer nos campos de experiência “Escuta, Fala,
Preparação do Professor – O planeja- Pensamento e Imaginação”, no qual a prática
mento ajuda o professor a antecipar sua ação literária se mostra mais presente.
com isso, se apropriará muito da história a ser
É de suma importância para as criancontada ou lida. Podendo utilizar de recursos
tais como adereços, fitas, materiais diversos ças nas instituições de Educação Infantil a
para a criação de personagens personificados prática literária aconteça de fato, pois é o contato da criança pequena com diferentes gêne(REVISTA AVISÁ-LA ,2004, p.10).
ros textuais, ou seja, história lidas e contadas,
Assim para que a criança se familiari- encenadas, representadas, fábulas, poemas,
ze como leitor é preciso incentivá-la no dia a cordéis entre outras, e assim promovendo o
dia através das suas vivências com a leitura desenvolvimento das capacidades da leitura.
promovendo o contato com a sua cultura e va- Além disso, proporcionando e estimulando a
riadas culturas diferentes. Promover momentos ludicidade e a imaginação das crianças peque possibilite que a criança compreende a re- quenas incentivando-as a lerem ampliando sua
lação existente entre a fala e escrita. Possibilita “leitura de mundo”.
o enamoramento com emoções promovendo a
Nesse cenário, é possível estabelecer
ludicidade e a imaginação ampliando o reperque com o mundo literário a criança paulatinatório da história.
mente terá o ganho em estabelecer não só seu
comportamento leitor, mas ser inserido em um
A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR DA
universo totalmente novo o da “imaginação” e
INFÂNCIA LER DIARIAMENTE NAS
da ludicidade.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
As crianças desde pequena, ou seja,
bebês nas instituições de educação infantil devem conviver com a leitura, a contação de história, a mágica e o maravilhamento que a leitura
pode proporcionar, podemos assim aprender a
“ler” que não significa alfabetizá-las sendo o
letramento. Segundo Vygotsky (2002):
Até agora, a escrita ocupou um lugar
muito estreito na prática escolar, em relação
ao papel fundamental que ela desempenha no
desenvolvimento cultural da criança. Ensina-se
as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem
escrita. Enfatiza-se de tal modo a mecânica de
ver o que está escrito, que acaba obscurecendo a linguagem escrita como tal (VYGOTSKY,
2002, p. 139).

Para Lima (2009), a autora afirma
como ensinar a “ler”. “Na Educação Infantil
lendo e contando histórias, tendo o livro como
suporte”, a autora destaca que ler é uma atividade cultural, e assim o ser humano precisa-se
aprendê-los através das estratégias de imitação e de ser “ouvinte”, o que é fundamental
nos primeiros períodos de desenvolvimento
na infância, e acontecerá através da leitura de
história com frases simples na qual a criança
acompanhará com o livro à sua frente, aprendendo aprender a relação entre a palavra escrita e a sonoridade.
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Podendo assim, elaborar memória da
estrutura linguística da narrativa escrita, que é
diferente da maneira como se fala ou se conta oralmente história. Para Abramovich (1997),
quando as crianças ouvem história passam a
visualizar de forma mais clara, sentimento que
têm em relação ao mundo.

Essas novas gerações, a grande maioria principalmente nas grandes metrópoles
estão inseridas no universo mediático muito
cedo.Dessa forma, enfatizaram nas práticas da
decodificação da escrita, desconsiderando a
grande importância que a total compreensão
da leitura.

Para o autor, as histórias adentram problemas existenciais típicos da infância e assim podem promover inúmeras aprendizagens
quando se lê muitas e muitas vezes, ela pode
através desse momento de brincadeira e divertimento “sorrir, rir, gargalhar com as situações
vividas pelos personagens”, e assim se intimidar e dar sentido ao que está ouvindo, fomentando assim o início do comportamento leitor:

De acordo com Soares (1998) a autora destaca que mesmo que a criança não
seja alfabetizada, ela pode ser letrada, sendo,
a criança tem diversas referências ao conviver
diariamente com livros, através das histórias
que adultos leem para ela, quando observa os
adultos do seu encontro que leem e escrevem,
quando é envolvida em práticas de leitura e escrita, quando simula que está lendo, usando-as
convenções e estruturas linguísticas, próprias
das narrativas da escrita mesmo não sabendo
ler e escrever é letrado, pois tem um certo nível
de letramento que mesmo sendo alfabetizado,
algumas não são letrada pois, sabem ler e escrever (decodificar) mas não tem a experiência
de práticas sociais da leitura e escrita.

É também suscitar o imaginário, e 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),
resolvido ou não pelas personagens de cada
histórias, (cada uma a seu modo) [...] É a cada
vez ir se identificando com outro personagem
(cada qual no momento que corresponde àquele que está vivido pela criança) [...] e, assim,
esclarecer melhor as próprias dificuldades ou
encontrar um caminho para a resolução delas
[...] (ABRAMOVICH, 1997, p.17).
Ainda no documento Orientações Curriculares (2007) afirma que de certa forma, a
criança ficou protegida do ensino sem compreensão da criança, como métodos especificamente da instituição escolar que por fim,
também afastou a infância de uma intimização
com o ato de ler, o que não podemos é imaginar que a criança contemporânea vivencia uma
realidade do mundo letrado através do uso de
celulares, tablets, computadores entre outros.

Em contrapartida Lima (2001) destaca
que, na atualidade temos a disponibilidade de
novos conhecimentos neurocientíficos sobre o
desenvolvimento humano, fomentando a credibilidade de que todos podem aprender a ler
independentemente do contexto que se está
inserido.
Dessa forma, a Educação Infantil da
atualidade é compreendida através do Binômio
Cuidar e Educar, que estão intrinsecamente
atrelados. Como decorrência sabemos que,
cuida-se educando, educa-se cuidando, considerando a criança como um ser em formação,
necessitando de se respeitar aspectos e especificidades da sua própria faixa etária e as vivências que trás consigo antes de adentrar as
instituições de Educação Infantil.
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Em virtude do que foi mencionado:
Orientações Curriculares (2007) na atualidade
através de muitas pesquisas de diferentes áreas no campo da Psicologia, da Linguística e
da Pedagogia entre outras ciências percebe-se
que, os pequenos encontram inseridas onde
a escrita tem ênfase na comunicação entre os
membros dessa comunidade.

Para que o convívio do leitor com a
literatura resulte efetivamente nessa aventura
espiritual que é a leitura, muitos são os fatores em jogo entre os mais importantes está à
necessária adequação dos textos as diversas
etapas do desenvolvimento infantil (COELHO,
2000, p.32).

É evidente a correlação que enfatiza
Assim, fomenta na criança o interesse tais autores a de que o professor que entender
pela escrita desde muito cedo onde à crian- e promover intencionalmente o estímulo para a
ça desperta para a compreensão do universo criança leitora desde bebês:
adulto de comunicação e, oralmente aos próprios sistemas de representação que tem a
O intérprete leitor é um ilusionista que
função de ecoar no tempo através de ideias, tira dessa cartola mágica que é a sua boca o
pensamentos, emoções entre outras.
mais insuspeito objetos palavras, em um deEssa motivação encaminha a criança a senrolar de surpresas que parece infinito. Parte
se aproximar com a materialidade do texto es- da magia consiste em que o mesmo texto (ou
crito, sendo segundo Soares (2009):
seja, as mesma palavras, na mesma ordem)
torne a representar-se diversas vezes, diante
Conhecer o objeto livro ou revista, des- das mesma marcas. Que existe nessas marcas
cobrir que as marcas na página – sequências que permitem não só iniciar linguagem, mas
de letras – escondem significados, que textos também provocar o mesmo texto oral, uma e
é que são “para ler”, não as ilustrações, que as outra vez? O fascínio das crianças pela leitura
páginas são folheadas da direita para esquer- da mesma história tem a ver com esta descoda, que os textos são lidos da esquerda para berta fundamental: a escrita fixa da língua a
a direita e de cima para baixo, que os livros controla de tal maneira que as palavras não se
têm autor, ilustrador, editor, têm capa, lombada dispersam não se desvanece nem são subs(SOARES, 2009, p.1).
tituídas umas pelas outras. As mesmas palavras, outra vez; grande parte do mistério reside
Assim ampliando seu vocabulário e nesta possibilidade de repetição, de represeninterpretando a história com ajuda do profes- tação (FERREIRO, 1992, p. 165-166).
sor de Educação Infantil, o que posteriormente
mediará a aquisição da leitura, para a autora
Ferreiro (1992) destaca que o profescitada acima naturalmente, para que a leitura sor ao contar história tal como mágica tem que
oral de histórias atinja esses objetivos não bas- surpreender e despertar o maravilhamento, fasta que a história seja lida.
cinando a criança paulatinamente.
Pois que é preciso que o professor
da pequena infância seja mediador e utilize de
diversos recursos e estratégias adequadas as
diversas etapas da criança, como ferramenta
de trabalho, encantar a criança a ponto que a
mesma se interesse pelo universo letrado que
faz parte essencial no desenvolvimento físico,
psicológico e social.No mesmo contexto afirma
Coelho (2000):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude do que foi mencionado consideramos que a criança é um ser social e cultural
que fundamentalmente se encontra em um período próprio e amplo de desenvolvimento não só
das linguagens, mas de desenvolvimento global. Assim, entende-se que contemplar a “leitura”
através das múltiplas linguagens apresentadas no universo que começa a se apresentar cotidianamente sem deixar de reconhecer a bagagem cultural e social que a criança pequena trás
consigo ao ser inserida na Educação Infantil desde muito pequena.
Destaca assim a fundamental necessidade para os professores da infância de forma intencional, “emprestaram sua voz aos textos para que os autores possam falar as crianças” como
sinaliza as Orientações Curriculares (2007), e a criança tendo o benefício do favorecimento da
apropriação do uso social da escrita, podendo “ler” e ampliar da sua leitura de mundo.
Sendo fundamental que o professor da infância efetivamente revisitem o seu comportamento leitor também suas formações, para que paulatinamente possam influenciar e mediar as
práticas do ensino da leitura, sempre contemplando as especificidades da criança e sua história
social e cultural nas Instituições de Educação Infantil.
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A FORMAÇÃO EDUCACIONAL E O USO
DAS NOVAS TECNOLOGIAS

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a prática pedagógica associada à utilização de
diversos e novos recursos tecnológicos. Abordarei como as TIC facilitam o trabalho docente
e tornam as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos, além de estabelecer reflexões a
respeito das novas abordagens e novos meios pedagógicos que, associados aos recursos tecnológicos disponíveis, podem resultar em ações inovadoras e no aperfeiçoamento do aprendizado. A partir de análises de textos e estudos realizados por especialistas e educadores,
serão verificadas as potencialidades em relação às inovações tecnológicas incorporadas ao
processo educacional. As dificuldades e carências de novos recursos nas escolas, somadas às
resistências e falta de uma formação continuada por parte de muitos docentes deverão ser
abordadas neste artigo.

Palavras-chave: Inovações Tecnológicas; Educação; Escolas; Docentes.
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INTRODUÇÃO

S

ão vários os olhares, observações e pontos de vista sobre as diversas práticas
exercidas por especialistas em educação no Brasil nesse início de século. Elas
são acompanhadas por inferências e debates a respeito das mudanças, que são
contínuas e muitas vezes frenéticas, e das permanências, por vezes necessárias e importantes
para se idealizar e trilhar novos caminhos. As diversas possibilidades criadas a partir do contexto
de grandes mudanças políticas e econômicas, além da grande difusão das novas tecnologias
globais colocam em xeque a eficácia educacional e propõem um redirecionamento do processo
pedagógico a partir das novas demandas e exigências globais, que contemplem ações socialmente responsáveis do ponto de vista cultural, ambiental e humano.
Uma das principais tarefas da educação é garantir a apropriação de instrumentos técnicos, científicos e culturais que garantam o desenvolvimento de habilidades capazes de pensar e
gestar os problemas e desafios apresentados pelo mundo atual. A partir dela se dá o processo
pelo qual o indivíduo se humaniza, se desenvolve, ganha autonomia e se insere numa determinada sociedade que se apresenta com importantes avanços civilizatórios e técnicos, além da
existência de problemas como desigualdade social, cultural e econômica.
As dificuldades, facilidades e possíveis carências de novos recursos nas escolas, somadas às resistências, habilidades e falta de uma formação continuada por parte de muitos
docentes deverão ser abordadas neste ensaio, bem como estabelecer reflexões a respeito das
novas abordagens e novos meios pedagógicos que, associados aos recursos tecnológicos disponíveis, podem resultar em ações inovadoras e no aperfeiçoamento do aprendizado.
É dentro desse novo aspecto que se coloca o cidadão do novo milênio, dotado de questionamentos, anseios, interesses e busca por realizações, que este trabalho de pesquisa intitulado ‘Os Impactos da Utilização das TIC na Educação’, visa verificar como os professores pensam
e utilizam os recursos tecnológicos no cotidiano escolar, além de detectar a importância dada
às novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) pelos docentes.
Como reflexo da própria sociedade a escola é muitas vezes vista como tábua de salvação e redentora ou como uma mera possibilidade e com pouca esperança de solucionar
os problemas criados pelo mundo em que a mesma está inserida. A relação existente entre o
processo humano e civilizatório com a educação torna-se cada vez mais relevante na medida
em que as novas demandas e novos paradigmas se apresentam à sociedade da informação, da
tecnologia e do conhecimento.
Além disso, entender como a incorporação de novas tecnologias pode contribuir para
a melhoria da qualidade de ensino e investigar as perspectivas e o reconhecimento das potencialidades relacionadas ao uso de novas tecnologias no ambiente escolar também são partes
integrantes deste artigo, que está embasada teoricamente nos pressupostos da Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos de tendência liberal renovada progressista de John Dewey outros que
defendem uma escola que coloque o aluno como fundamental na aprendizagem e o professor
como o facilitador do processo de ensino e construção do conhecimento, ou seja, uma educação ativa que atue na defesa da formação do indivíduo como um ser livre, criativo, e consciente
de seu papel social.
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NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO
Facilitar o acesso ao novo e buscar
novas descobertas beneficia o aprendizado e
exerce nos alunos benefícios amplos que contribuirão para uma educação cada vez mais
ampla e libertadora. Nesse sentido, destacando o pensamento de Grinspun, para o qual “a
tecnologia deve ser tratada no contexto das
relações sociais e dentro de seu desenvolvimento histórico” (GRINSPUN, 2009, p.71) e,
portanto, é necessário que professores tenham
uma convivência satisfatória e de proximidade
com as novas tecnologias que surgem de forma intensa e frenética, evitando um sintoma de
distância, estranhamento e possíveis percalços.
A tecnologia faz parte do cotidiano humano desde sua existência e nas duas últimas
décadas uma gama enorme de aparelhos eletrônicos, de recursos tecnológicos e de meios
digitais de comunicação e informação foi criada tanto no ocidente como no oriente para facilitar a busca por novos conhecimentos, aproximar pessoas, gerar entretenimento e diversão,
fomentar o comércio e o consumo, gerando
lucros e ampliando o mercado. Todo o aparato
tecnológico começa a afetar profundamente a
educação, embora as mudanças sejam ainda
pequenas, diante do peso da organização escolar como local e tempos fixos, além de currículos rígidos e burocráticos.
Professores e especialistas estão cada
vez mais atônitos frente às novas tecnologias,
principalmente ao que se denomina ‘habilidades do século XXI’, pois incentivadas pelo
mercado, as tecnologias digitais avançam com
uma velocidade intensa sem que as ações pedagógicas verificada na grande maioria das
escolas tenham condições de acompanhar,
uma vez que se mantêm didáticas obsoletas,
com aulas instrucionistas e conteudistas, além
de estruturas decadentes e desestimulantes
(DEMO, 2008).

Nesse contexto, ao focalizar a escola
enquanto uma das instituições sociais mais
importantes para uma nação pode-se verificar uma falta de sintonia e um distanciamento
quando se trata de meios de informação e tecnologias de comunicação.
Esse descompasso vivido pela escola
quando a comparamos com o mundo repleto
de imagens, recursos digitais e inovações tecnológicas, a torna cada vez menos interessante
para crianças e jovens que nasceram e vivem
cercados desses elementos de entretenimento
e objetos eletrônicos. Nesse imbróglio, o professor encontra concorrências duras que acenam para horizontes complexos. Longe se ser
substituído pela máquina, assim como a escola
que não corre risco de ser extinta, o educador
deve se familiarizar cada vez mais com recursos inovadores existentes para que possa regular e aperfeiçoar seu próprio uso pelo aluno, a
fim de assumir uma postura ativa e propositiva,
ao invés de se manter resistente ou submisso.
A mera resistência caminhará na contramão de
um processo de formação pedagógica.
Criar novas formas de aprendizagem
vai além de novos conteúdos e as novas tecnologias devem motivar a criação de novas
atitudes e valores advindos do momento de
intensas mudanças que vivemos (GRINSPUN,
2009). Dentre os maiores dilemas e desafios
da educação se encontra a falta de vontade
e estímulo dos alunos. Desafios precisam ser
apresentados a eles para motivá-los e envolvê-los ativamente na aprendizagem, aumentando
a interação, a reflexão e a participação durante as aulas. Para Valente, “o indivíduo não é
um ser isolado, ele está inserido num ambiente
que deve ser cooperativo e pode usar todos
seus elementos sociais como fonte de ideias,
de conhecimentos ou de problemas a serem
desenvolvidos pelo do uso do computador”
(GRINSPUN, 1999, p.30).
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A maioria das escolas públicas no Brasil se ampara em duas velhas e tradicionais
ferramentas: o giz e a lousa. Só não está pior
porque aqueles que escolheram ser professor
valorizam seu próprio trabalho e procuram ser
criativos, dinâmicos e identificados com um
projeto de educação que valorize o saber, a
cultura e o indivíduo na sociedade. O professor
continua sendo a maior tecnologia presente
nas salas de aula de escolas públicas e particulares no país. Assim, como afirma Moran
“ensinar com a Internet será uma revolução, se
mudarmos simultaneamente os paradigmas do
ensino. Caso contrário servirá somente como
um verniz, um paliativo ou uma jogada de
marketing” (MORAN, 1997, p.146).

A aproximação do mundo da informática e da comunicação com o mundo da educação requer ações que superem impasses,
distâncias e dúvidas quanto ao êxito de uma
aplicação mais ampla e estrutural para que se
articulem novas tecnologias e educação para
a cidadania. Nesse aspecto é ingente a qualificação de professores que é determinante
nesse caminho tortuoso de transformação do
sistema educacional, pois a transformação da
educação passa, necessariamente, pela transformação do professor, que deve estar apto,
qualificado e preparado para a promoção de
uma educação mais qualificada e que esteja
voltada para o cidadão e para o bem comum
(MORAN, 1997).

Muitos profissionais ainda são reticentes quanto à eficácia no uso das TIC, mas para
a maioria, elas se tornaram essenciais na busca pela qualificação do ensino. No entanto,
a implantação e amplo uso de modernos recursos parece longe de serem concretizados,
uma vez que tem faltado é incentivo em sua
utilização, capacitação profissional, disponibilidade para aquisição de novos conhecimentos,
investimento financeiro e, principalmente, pessoal qualificado para melhor apoiar os sujeitos
envolvidos no processo ensino-aprendizagem
na instituição de ensino.

Atualmente, mais do que nunca as novas tecnologias estão revelando seu grande valor, pois em meio à grande pandemia ela aproxima ainda mais pessoas com a existência de
mídias e várias redes sociais, aperfeiçoa o trabalho em home office de milhões de técnicos
e funcionários e, principalmente, quando se
refere à educação, mantém o contato educacional e aproxima professores e alunos como
plataformas educacionais criadas e redes que
já existiam e agora são amplamente utilizadas
pelas escolas e pelos docentes e discentes,
já que o contato pessoal mais próximo ainda
deve ser evitado como recomendam as técniO computador é uma importante ferra- cos, profissionais e instituições de saúde no
menta que pode ser explorada de diversas for- Brasil e no mundo (MORAN, 1997).
mas e no processo educacional seu uso é quase imprescindível hoje, sendo empregado com
As modificações no mundo do trabaa finalidade didática tanto de ensinar como de lho, do lazer, do social e, por conseguinte, da
fazer aprender. Nesse sentido, a utilização do educação, devem acompanhar transformações
computador, da internet e demais ferramentas na aquisição e construção do conhecimento
tecnológicas pela escola deve ser valorizada e que se revelam cada vez mais próximas das
explorada por todos os sujeitos envolvidos no TIC (Tecnologias da Informação e Comunicaprocesso escolar. Quanto mais familiaridade ção) inseridas no processo de ensino-aprendios professores possuem com as TIC, mas con- zagem. Tal reformulação ocorrerá mediante o
seguem envolver os estudantes com o apren- diálogo, o debate, as ações e os investimentos
dizado e suas aulas tornam-se mais interativas que valorizem acima de tudo a melhoria das
e diversificadas e envolventes. No ambiente condições de trabalho, a formação e a atualizaescolar, as TIC podem ao mesmo tempo apro- ção dos professores, para que se sintam inseximar e afastar professores, gestores e alunos ridos e articulados definitivamente nesse con(MORAN, 1997).
texto superação e mudança (MORAN, 1997).
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que “o conhecimento pertinente deve reconhecer o caráter multidimensional e inserir todas
Planejar o ensino, organizar a aprendi- as informações e dados a ele pertinentes: o
zagem e problematizar os conteúdos pela con- complexo, o interativo e a multiplicidade” (MOtextualização e entendimento dos elementos vi- RIN, 2001, p.36).
vidos pelo aluno na escola e na sociedade são
Não se pode indicar com precisão aoncaminhos possíveis para que o professor renove sua prática pedagógica e se transforme em de o homem chegará com as avançadas tecnoum educador e não apenas um transmissor de logias criadas nesse início de século, nem safatos, fórmulas e regras. Desafiar e inovar sua ber se irão transformar por completo as formas
prática, buscar a interação e construir em con- de relacionamento e comportamento humanos,
junto o conhecimento, além de qualificar seu mas é certo que seus reflexos transcendam a
aluno para a cidadania estão entre os maiores uma melhor qualidade de vida e a facilidades
no cotidiano que articulam transformações nos
desafios da escola e do educador.
campos social, econômico.
A maior tarefa do professor, conforme
Para além do consumo e lançamento
se verifica em Demo (2007) é construir o conhecimento para aprender a aprender e para de produtos muitas vezes descartáveis e inócusaber pensar como componentes cruciais da os, a discussão sobre o desenvolvimento e uticompetência construtiva e não somente cons- lização de novas tecnologias direcionadas ao
trutivista que é limitada e pouco criativa. Na campo educacional e pedagógico, visa entenmedida em que o educador compreende a im- der e avaliar os impactos destas na formação
portância do surgimento de novas tecnologias dos valores, atitudes e comportamentos durane que elas podem ser úteis no desenvolvimento te a vida escolar dos alunos. Segundo Valente,
do seu trabalho, surgindo como mecanismos “a educação é um serviço e, como tal, sofre e
facilitadores, favoráveis e não como aquilo que se adequa às concepções paradigmáticas que
impede ou dificulta sua relação com o aluna- vive a sociedade. Portanto, ela passa pelas
do, o trabalho pedagógico terá resultados mais mesmas transformações que outros segmentos da sociedade passam” (VALENTE, 1999 p.
promissores.
32).
A atualização constante e coragem
Para aperfeiçoar seu processo educapara encarar novos desafios são essenciais
para que o professor aprenda a lidar com os tivo e contribuir na construção de uma escola
novos recursos tecnológicos disponíveis den- transformadora, o professor deve se manter
tro e fora da escola e, consequentemente, pos- permanentemente em processo de formação,
sa auxiliar os alunos a aprenderem a aprender, atualizado e conhecedor dos novos meios e
pois o caráter primordial da tecnologia reside mecanismos de informação e comunicação
em buscar o conhecimento como um saber para, contudo, compreender o papel da tecque se aprende para que se possa ampliar a nologia como parte integrante da formação e
capacidade de entendimento do mundo, da so- desenvolvimento humanos, contextualizado e
inserido como elemento em benefício das próciedade e do próprio homem.
prias realizações humanas.
Muitos professores têm se questionado se é possível promover a aprendizagem de
valores e atitudes com da utilização das TIC
como uma relação significativa no mundo atual. Morin afirma que o aprendizado se dá de diversas formas, principalmente pela televisão e

O EDUCADOR E A PRÁTICA DOCENTE
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Outros educadores discutem não ser
mais possível contribuir para o desenvolvimento de conteúdos das suas respectivas disciplinas e de trabalhos com projetos de cidadania
sem o apoio da tecnologia cada vez mais ampla, presente, vigorosa e que se impõe como
necessidade de compreensão e ação do educador do mundo moderno. As inovações que
se apresentam (e muitas disponíveis) podem
proporcionar consideráveis ganhos em termos
de aprendizagem profissional e de vida, permitindo significativas melhoras em sua ação educativa e pedagógica.
O aprender a ser professor, na formação inicial ou continuada, conforme defende
Libâneo (2008), pauta-se por objetivos de
aprendizagem que incluem as capacidades e
competências esperadas no exercício profissional do professor. Para o estudioso, os mesmos
processos e resultados que devêssemos esperar da formação geral dos alunos das escolas
regulares deveriam ser conteúdos da formação
de professores, privilegiando a atividade de
aprender, ou melhor, a atividade pensada de
aprender, com todos os desdobramentos que
isso implica em termos de teorias do ensino e
da aprendizagem. Sua principal crítica ao sistema de formação universitária atual reside na incapacidade de oferecer subsídios necessários
a um trabalho criativo e que supere a condição
de instrutor.
A formação é essencial para que o profissional tenha condições de exercer seu trabalho dignamente e de forma competente face às
novas exigências de um mundo cada vez mais
competitivo e individualista. Para aceitar, divergir, criticar e criar modalidades de ensino e valores capazes de contribuir com uma formação
plena de seu aluno e recorrer aos meios mais
modernos a fim de desempenhar um bom trabalho pedagógico, o educador deve se reconhecer e se ver inserido numa determinada
cultura e sociedade que participa e convive
com as mudanças promovidas coletivamente.
Se a formação é falha e não apresenta caminhos para que se exerça um trabalho inovador
e criativo utilizando ferramentas tecnológicas,
o que o professor deve fazer? Como trabalhar
com alunos do século XXI com uma formação

que remonta ao século XIX? Relegar a segundo
plano as grandes e importantes mudança que
vem ocorrendo? Tais questões são pertinentes
e relevantes para se pensar os problemas educacionais que vivemos em nível local e global.
Morin destaca que os problemas fundamentais da humanidade e os problemas globais estão ausentes das ciências disciplinares
e destaca que “o enfraquecimento da percepção global conduz ao enfraquecimento da responsabilidade, resultando no enfraquecimento
da solidariedade” (2000, p.38), pois o conhecimento parcial é reducionista e limitado, levando à natural restrição do complexo ao simples.
“Como nossa educação sempre nos ensinou a
separar, compartimentar, isolar, e não unir os
conhecimentos, o conjunto deles constitui um
quebra-cabeça ininteligível” (idem p.40).
A educação deve atender ao desenvolvimento das competências básicas considerando a competitividade no cenário internacional,
além de estar interligada ao contexto informatizado e digital que se vivencia na sociedade
atual. Aliada à tecnologia, a educação visa a
formação da cidadania “dotando o cidadão dos
requisitos básicos para viver numa sociedade
em transformação, com novos impactos tecnológicos, novos instrumentos nas produções e
relações sociais” (GRINSPUN, 2007, p.92).
A aproximação do mundo da informática e da comunicação com o mundo da
educação requer ações que superem impasses, distâncias e dúvidas quanto ao êxito de
uma aplicação mais ampla e estrutural de que
articule novas tecnologias e educação para a
cidadania. Nesse aspecto é ingente a qualificação de professores que são determinantes
nesse caminho tortuoso de transformação do
sistema educacional, pois a transformação da
educação passa, necessariamente, pela transformação do professor, que deve estar apto,
qualificado e preparado para a promoção de
uma educação mais qualificada e que voltada
para o cidadão e o bem comum num mundo
com ou sem pandemia.
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As modificações no mundo do trabalho, do lazer, do social e, por conseguinte, da
educação, devem acompanhar transformações
na aquisição e construção do conhecimento
que se revelam cada vez mais próximas das
TIC inseridas no processo de ensino-aprendizagem. Tal reformulação ocorrerá mediante o
diálogo, o debate, as ações e os investimentos
que valorizem acima de tudo a melhoria das
condições de trabalho, a formação e a atualização dos professores, para que se sintam
inseridos e articulados definitivamente nesse
contexto superação e mudança.
Existe um tema em que a grande maioria dos professores brasileiros está de acordo
quando se discute o funcionamento da escola
atual: ela não está pronta para lidar com temas
complexos que apontam para o futuro. A escola ainda não exerce seu papel fundamental
como mediadora dos principais elementos desse novo tempo que surge de maneira intensa
e frenética. Além disso, a própria comunidade
em grande medida não vê a escola como sua
e não está conscientizada quando se trata de
manter e conservar a escola que possui. Nem
tampouco está preparada para exigir melhorias
na estrutura e nos instrumentos que deveriam
equipar a escola. O que assistimos com frequência são a depredação e os constantes roubos de equipamentos que estariam a serviço
dos discentes e docentes.
Ressalta-se a questão crucial debatida
e analisada aqui que vai de encontro ao papel
das TIC na educação a partir de uma perspectiva de desenvolvimento humano e social num
cenário fortemente alterado pela revolução digital e relacionado a uma revisão de paradigmas
e procedimentos. A busca pela qualificação no
ensino e a superação de um estado de letargia
que é notório em nossa sociedade passa, necessariamente, por uma mudança de postura
e de atitude por aqueles que estão envolvidos
direta ou indiretamente com o ensino seja ele
fundamental, médio ou superior. Há muito que
se refletir, debater e estruturar no campo das
políticas públicas, dos investimentos e da for-

mação e capacitação dos docentes no tocante
ao estudo e compreensão do impacto das novas tecnologias no processo de aprendizagem
dos alunos (COLL, 2010).
A necessidade de aprendizagem constante e de atualização de informações e conhecimentos amplia a importância da educação
em todos os níveis e, ainda, revela a necessidade por uma escola qualificada e capaz de
dar respostas aos novos desafios e de criar
condições para ordenar e organizar um processo de ensino-aprendizagem capaz de otimizar
e aperfeiçoar a produção do saber. Tal ideia
se confirma em Coll (2010, p.29), ao afirmar
que “trabalhar em rede com o apoio das TIC
representa uma nova maneira de se entender
e de estabelecer as competências necessárias
para cumprir as tarefas e realizar as atividades
estabelecidas”.
Buscar a promoção do indivíduo e sua
formação plena para caminhar nas redes e
teias de novos e dinâmicos conhecimentos e
valores, impulsionando o homem para saber
e agir diante das novas mudanças e desafios
devem ser os objetivos maiores de uma educação que se pretende inovadora, inventiva e
que amplie a realidade dos homens e de sua
própria história (COLL, 2010).
Atualmente, com o grande aumento de
acessos à informação e de facilidades de comunicação, o ensino e o papel do professor passam a ser revistos exigindo uma reestruturação
sem deixar de ser prioridade para o cidadão.
Embora as informações sejam quase ilimitadas
aos alunos elas não significam conhecimento e
sabedoria, mas certamente podem resultar em
facilitadores na compreensão da realidade desde que professores os auxiliem a filtrar e gerir
as informações que lhes chegam e que os envolvem, colaborando com o desenvolvimento
de uma nova escola (COLL, 2010).
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Sem ter seu papel diminuído, mas sim
alterado, o professor deixa de se apresentar
como ‘dono do saber’ e como um transmissor
de conhecimento e de conteúdos. Ao professor
cabe organizar o saber, estimular o diálogo e a
reflexão, além de fornecer recursos e meios de
aprendizagem a seus educandos. Como um
parceiro e facilitador na obtenção do conhecimento o professor no novo milênio abandona a
roupagem autoritária que vestia o ‘mestre’ até
pouco tempo para interagir num processo democrático, na busca constante da construção
autônoma e criativa da aprendizagem e do saber (VIEIRA, 2003).

rin destaca que “a educação do futuro deverá
ser o ensino primeiro e universal, centrado na
condição humana” (2001, p.45). Conhecer o
humano é, antes de qualquer coisa, situá-lo no
universo, e não separá-lo dele.

Contudo, como agente de mudança e
formador de novas gerações, o professor é essencial para a sociedade e para o desenvolvimento de um país, mas nem sempre é respeitado e valorizado pela sociedade e pelo Poder
Público. Em todo esse processo de rupturas
na educação, crises nos sistemas de ensino
e transformações vividas por uma escola que
se pretende inovadora e cidadã, as TIC podem
desempenhar papel fundamental na promoção
de criativas formas de alfabetização desde que
contextualizadas e organizadas pedagogicamente. As novas tecnologias não podem ser
assimiladas como diversão, brincadeira ou meros enfeites para atrair o aluno como simples
espectador e coadjuvante (VIEIRA, 2003).

Dessa forma, as tecnologias devem
servir para motivar alunos e professores e ampliar as capacidades de comunicação, criação
e transmissão do conhecimento para a ação
cidadã. O aluno deve ser preparado para ser
protagonista, emitindo opiniões, discutindo,
participando a atuando como sujeito no processo de aprendizagem. Para que isso ocorra
e o conhecimento seja buscado de forma plena por de um processo criativo e democrático,
é necessário se formule a partir da utilização
das TIC, novos modelos de alfabetização com
mais atualização, envolvimento e interação,
promovendo ações a favor da autonomia, do
argumento, da crítica e da independência. Mo235
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por uma educação que possa elevar o conhecimento inovando a valorização do saber
pensar e o aprender a aprender, detectou-se neste estudo que a aplicação de novas tecnologias exige modelos pedagógicos, projetos e currículos que atribuam significado educativo e
que criem situações concretas nas quais sua utilização seja possível e produtiva para alunos e
professores.
O grande desafio para a maior parte dos educadores é aperfeiçoar a qualidade de ensino e fazer com que a escola se torne parte integrante no processo de desenvolvimento intelectual e humano dos estudantes. Muito de discute se a integração das TIC pode ir além da presença
de ferramentas tecnológicas e do uso isolado e ilustrativo por parte do professor e colaborar
com o processo de humanização pretendido pela educação.
Assim, este artigo analisou a relevância do papel das novas tecnologias existentes e
como são utilizadas nas escolas por professores e alunos durante o processo de desenvolvimento pedagógico, cujo interesse de estudo resino nos aprofundamentos de estudos sobre a
importância das TIC no processo educacional que visa a formação plena do indivíduo como
sujeito autônomo e consciente do seu papel enquanto cidadão.
Embora se reconheça o potencial educativo e qualitativo das TIC nas informações aqui
colhidas, muitas dúvidas e algumas críticas foram relatadas que permitem discutir a realidade
da escola pública, com suas carências, possibilidades e desafios, associadas às inovações e
transformações pretendidas por estudiosos que pensam e discutem a importância da educação
na atualidade. Uma das ações possíveis para elevar a qualidade de ensino, além de tornar a
escola atraente e relevante para o aluno é a incorporação de tecnologias digitais e a gradual
informatização do processo educacional.
Refletir sobre os aspectos relacionados aos novos recursos existentes dentro e fora da
escola é apenas um elo da corrente quando se discute o papel da escola na construção de uma
sociedade mais livre e criativa. Instituições de ensino que qualifiquem e formem profissionais
capazes de atuar numa perspectiva menos conteudista e mais humana e cidadã, bem como
educadores valorizados e comprometidos com uma educação transformadora e de qualidade,
são elementos essenciais na busca de uma escola mais presente e atuante no competitivo e
moderno mundo que se vive.
A qualidade na educação é um dos maiores desafios para uma sociedade apoiada em
valores sociais, morais e éticos. Uma educação que possibilite maior participação e intervenção
na realidade, que expressa uma dimensão mais humana, democrática e voltada para o avanço
da cidadania. Contudo, se a aplicação de novos recursos tecnológicos nas escolas for feita
sem planejamento, sem treinamento e de maneira autoritária, as possíveis vantagens poderão
desaparecer, com grandes prejuízos para alunos e professores. Estudos e discussões deverão
ser feitos no intuito de verificar as reais disponibilidades e necessidades das escolas a fim de
se evitar descontentamentos e segregação socioeconômica. Democratizar o acesso às novas
tecnologias e mudar as atitudes e comportamentos em torno das novas modalidades de ensino
organizadas a partir das novas tecnologias, poderá resultar em maior integração entre professores e alunos dentro do processo de ensino-aprendizagem.
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Assim, este artigo analisou a relevância do papel das novas tecnologias existentes e
como são utilizadas nas escolas por professores e alunos durante o processo de desenvolvimento pedagógico, cujo interesse de estudo resino nos aprofundamentos de estudos sobre a
importância das TIC no processo educacional que visa a formação plena do indivíduo como
sujeito autônomo e consciente do seu papel enquanto cidadão.
Transformar a escola em um local de possibilidades para uma ascensão social, profissional e cultural, deve ser a tônica para uma instituição que é uma das molas propulsoras de
uma nação que se pretende grande, humana e desenvolvida. A integração da comunidade e
a participação de professores, gestores e Poder Público, comprometidos com uma formação
solidária, democrática e humana, poderá revelar caminhos sobre a escola que se deseja e que
aluno se pretende formar, renovando o ensino e transformando a educação, promovendo, contudo, o envolvimento constante de especialistas e educadores que objetivam uma educação mais
dinâmica, atuante e humana.
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O CONCEITO DE ARTES VISUAIS E
A SUA PERCEPÇÃO DE ENSINO NO
AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: O objetivo deste artigo é de aprofundar nosso conhecimento através de pesquisas
bibliográficas de como se deu o surgimento do conceito de Artes Visuais e de como se desenvolveu todo o processo dessa descoberta ao longo da história.Nossa pesquisa será direcionada primeiramente a conceituar a Arte para o nosso melhor entendimento para que fique
evidente de como a Arte tem o seu papel primordial no desenvolvimento dos educandos e
de como ela é fundamental para a nossa sociedade. Em seguida vamos nos centrar de como
a Arte é concebida como disciplina escolar e de que forma se dá a sua atuação na educação.

Palavras-chave: Artes Visuais; Teorias; Conceitos.
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INTRODUÇÃO

A

realização desta pesquisa visa conhecer a teoria da cultura e ensino das artes
visuais, como surgiu esse conceito e como foi todo o processo dessa descoberta. Para conhecer tal conceito, elaboramos a seguinte questão: Como o conhecimento sobre a Teoria da Cultura e Ensino das Artes Visuais, pode contribuir positivamente no
ensino-aprendizagem dos indivíduos?
A justificativa encontrada que embasa essa pesquisa teve como motivação conhecer
de que forma o ensino de Artes Visuais pode influenciar de maneira positiva na aprendizagem
dos indivíduos. Desta forma, precisamos aprofundar nossos conhecimentos sobre a Teoria da
Cultura e Ensino das Artes Visuais. Entretanto, se faz necessário refletir sobre a importância e
necessidade do ensino da arte no desenvolvimento dos indivíduos, e quais são suas possibilidades educativas dentro das propostas contidas nos PCN‟s (Parâmetros Curriculares Nacionais).
Através de pesquisas bibliográficas, por meio de autores renomados buscou-se conhecer o tema
e como surgiu a Teoria da Cultura e o Conceito das Artes Visuais:
Dentre seus possíveis conceitos a “arte é uma experiência humana de conhecimento
estético que transmitem e expressão ideias e emoções”, por isso, para a apreciação da arte é
necessário aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões fundamentadas
sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes de fazer arte
(AZEVEDO JÚNIOR, p. 7,
2007).
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TEORIA E DEFINIÇÃO DA CULTURA E
ENSINO DAS ARTES VISUAIS
Segundo a definição do dicionário, as
artes visuais são uma classe de formas de arte,
incluindo pintura, escultura, fotografia, gravura
e outros, que incidem sobre a criação de obras
que são principalmente visuais na natureza. Artes visuais que produzem objetos tridimensionais, como escultura e arquitetura, são tratados
em artes plásticas. O uso corrente de artes visuais inclui artes plásticas e também artesanato, mas nem sempre foi assim.
Arte pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por
meio de uma grande variedade de linguagens,
tais como: arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema,
em suas variadas combinações.
O processo criativo se dá a partir da
percepção com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único
e diferente para cada obra. Segundo Azevedo
Júnior (2007) a arte é conhecimento, além de
uma das primeiras manifestações da humanidade para marcar sua presença em determinado espaço (como já foi dito anteriormente
através da pintura nas cavernas, templos religiosos, quadros, filmes) que expressam suas
ideias, sentimentos e emoções sobre determinado assunto para os outros, portanto a arte
tem a intenção de mostrar como as coisas podem ser de acordo com determinada visão e
não uma visão de como as coisas é, no entanto, a arte é uma representação simbólica do
mundo humano.
Há vários conceitos que definem a arte,
de modo mais sintético, pode-se dizer que a
arte é a transmissão de ideias, pensamentos e
emoções, através de um objeto artístico, adquirida da experiência humana e que possui seu
valor, no entanto, para entendê-la é necessário
aprender sobre ela, seu histórico, para assim
poder observar, a analisar, a refletir, a criticar e

a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos,
estilos, materiais e modos diferentes de fazer
arte (AZEVEDO JÚNIOR, 2007).
Para Tabosa (2005) o termo arte é derivado do latim ars que tem sentido de origem
grega de arte manual, ofício, habilidade, obra,
que significa em um aspecto mais geral um
conjunto de regras que conduzem a atividade
humana. Complementando o conceito de artes
a PUC-Rio (2012) relata um pouco da produção de Joseph Beuys sobre o conceito de artes, no sentido em que este não era limitado
apenas ao campo artístico, mas se estendia
aos campos políticos e educacionais. Partindo
deste princípio, o conceito de artes era visto
como algo que fizesse parte da vida, sendo
essencial na formação e organização social.

ARTE E EDUCAÇÃO: ALGUNS
CONCEITO
A arte é um meio pelo qual o homem
transforma o mundo através do conhecimento, pois quando algum artista pratica a arte ele
pretende passar algo novo, suas ideias e pensamentos. No entanto, isto pode ser observado
nos primórdios com as pinturas, que deixavam
para as outras pessoas, conhecimentos anteriores a eles que depois foram se desenvolvendo e se aprimorando com o decorrer do tempo
(FONTE).
Na verdade, a função essencial é a de
fazer esclarecer e incitar à ação; sendo necessária
para que o homem se torne capaz de
conhecer e transformar o mundo em que vive.
(FISCHER, 1983). A arte pode ser representada de várias maneiras, pode ser de uma forma
bela ou até mesmo de uma forma repugnante.
E nem mesmo há, por parte de alguns autores,
o compromisso de transmitir uma mensagem
clara ao apreciador da obra. Sendo assim,
cabe deixar claro que a arte não é linguagem.
Muitos acreditam que a arte é somente aquilo
que está no museu, ou associam a palavra arte
a quadros e esculturas envolvendo suas tradições.
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Segundo Azevedo Júnior (2007) para
que a arte exista é necessária à existência de
três elementos: o artista, o observador e a obra
de arte. O artista é aquele que tem o conhecimento concreto, abstrato e individual sobre
determinado assunto que se interessa e transmite esse conhecimento através de um objeto
artístico (pintura, escultura, dentre outros) que
represente suas ideias.
O segundo, o observador, é aquele que
faz parte do público que observa a obra para
chegar ao caminho de mundo que ela contém,
ainda terá que ter algum conhecimento de história e história da arte para poder entender o
contexto de tal arte. O terceiro, a obra de arte,
é a criação do objeto artístico que vai até o entendimento do observador, pois todas as artes
têm um fim em si, ou seja, uma tradução.
Além disso, existe uma imagem pré-concebida de artista que é aquele que produz
apenas obras-primas, sendo estas caracterizadas por uma categoria muito específica: beleza. Onde há beleza, há harmonia, perfeição,
acabamento. Essa ideia de arte se aplica muito
bem às obras desde o Renascimento (final do
século XV) até mais ou menos o fim do século XIX, desaparecendo essa ideia com o surgimento da arte moderna no início do séc. XX, no
caso do Brasil. Ao afirmar que a arte tem um
amplo conceito cabe ressaltar algumas obras
consideradas grandes obras de arte: A Arte foi
duramente questionada a partir da arte moderna, nota-se que arte está em todo lugar, até no
mau gosto. Isso pode ser transparecido com
mais clareza através da Caixa de Baratas, obra
de arte feita pela artista plástica Lygia Pape,
que foi exposta no Museu de Arte Moderna,
que fica no de Rio de Janeiro, na exposição
Nova Objetividade Brasileira, em 1967.

Diante dessa obra de arte nota-se que
a artista plástica Lygia Pape, através da obra
Caixa de Baratas, quis mostrar que a arte não
tem compromisso com a beleza, nem mesmo
com o bom gosto. A maioria das pessoas acredita que arte está ligada a beleza, com que é
belo, mas na realidade a arte não se prende a
isso, pois ela pode ser representada de várias
maneiras, até mesmo por objetos que se consideram estranhos e nojentos.
S
endo assim, a arte está em todo lugar.
Essa afirmação sobre a arte não ter dever de
transmitir claramente uma ideia, pode então
ser mais bem compreendida através da obra
A Fonte de Duchamp, do artista francês Marcel
Duchamp (1917), que lidera a lista das cinco
obras de arte mais importantes do século XX
feita por 500 personalidades do mundo da arte.
Ao deparar-se com a figura, não tendo
conhecimento da arte, não se dá importância
nenhuma a mesma. Figura essa que apresenta
um mictório como o quadro mais importante
do século XX. Essas discussões trazem a Arte
para o Universo Contemporâneo, e as questões
cognitivas de pensar sobre arte o pensar para
dentro e fora da sala de aula ( PAPE, 1967).
Às vezes, o acaso produz uma essência que o observador não valoriza como estética, mas que na verdade é estética. A arte em
sua cabeça frequentemente é aquilo que não
pertence ao cotidiano, mas isso não é verdade.
Pintura (1967), criada por Maria Leontina, uma
pintura aparentemente nos representa apenas
como um mero lençol pendurado num varal,
uma toalha, ou uma Fonte (CLARK, 1961) coisa parecida. O objetivo desse quadro é de apenas buscar trabalhar as relações de formas e
cores.
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Hélio Oiticica criou uma série de Parangolés a partir de 1964. Discutindo o movimento. Arte pode ser movimento físico? Obras presentes, hoje em homenagem póstuma, na 27
ª Bienal Internacional de Arte Moderna que se
iniciou dia 07/10/2006 no Ibirapuera em São
Paulo. Conforme CD-Room distribuído por Itaú
Cultural, a palavra „Parangolé‟, tomada pelo artista do vocabulário popular, não é sinônimo de
pintura, de escultura e nem mesmo de objeto.
É um programa, um projeto, uma visão
de mundo. O Parangolé não existe como objeto. Isso tudo quer dizer que esta é uma obra
que só existe com a participação do público.A
obra de Oiticica é nitidamente marcada pela
busca para integrar a arte com a experiência
cotidiana. A proposta ‘’antiarte’’ consiste em
sensibilizar o cotidiano por meio da criatividade do indivíduo, depois da criação dessa obra
o artista tornou-se motivador da criação.
O Parangolé só se realiza com a participação do ‘’ator/espectador’’, dentro do Parangolé o artista busca reunir elementos diversos
como a cor, estrutura, música, dança, palavra
e fotografia, levando o espaço real a aproximar
a vida e a arte (OITICICA, 1964).
Além disso, é fundamental ressaltar
que não existe definição única ou conceitos de
arte que possam dizer que a arte é isso ou
que o objeto da arte é aquilo. Na realidade o
ser humano utiliza a arte como recurso para
expressar seus sentimentos e ideias:
Pela arte, no entanto, o indivíduo pode
expressar aquilo que o inquieta e o preocupa.
Por este pode elaborar seus sentimentos, para
que haja uma evolução mais integrada entre o
conhecimento simbólico e seu próprio ‘’eu’’. A
Arte coloca-o frente a frente com a questão da
criação de um sentido pessoal que oriente sua
ação no mundo (DUARTE JÚNIOR, 991, p. 73).

Conforme Duarte Júnior (1991) em sua
obra Por que Arte-Educação, a arte-educação
deve sempre ter por finalidade o desenvolvimento de uma consciência estética, que significa muito mais do que a simples apreciação
da arte. Ela compreende uma atitude mais harmoniosa e equilibrada perante o mundo, onde
os sentimentos, a imaginação e a razão integram-se.

ARTES SEGUNDO OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS
Analisando os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997) nota-se que a disciplina Artes
discute o processo e a evolução do pensamento artístico, levando a valorizar as experiências
das pessoas. Durante este processo o aluno
terá capacidade de progredir em vários aspectos, aspectos esses voltados ao desenvolvimento da imaginação, criatividade, reflexão,
sensibilidade, percepção.
Ele também promove liberdade de expressão, pois como área do conhecimento a
arte valoriza a leitura e conceitos que o aluno
acumula mesmo fora da escola, tendo oportunidade de organizar e expor suas próprias
ideias. A arte proporciona ao aluno uma ampla visão de mundo, além, ainda, de desenvolver sua habilidade para ver, dando ao aluno a
oportunidade de interpretar, ao invés de simplesmente olhar as qualidades que aparentemente a obra de arte apresenta.
Dessa maneira o aluno terá maior facilidade para compreender o real significado da
obra não ficando preso a dados insignificantes
tentando buscar fatos verdadeiramente relacionados a seu tempo e lugar. A criatividade é o
processo que resulta em um produto novo, que
é aceito como útil, e/ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto
no tempo.
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Há escolas que, incluindo arte no currículo, pensam que estão resolvendo o problema do desenvolvimento criativo da criança,
descarregando sobre a arte toda a responsabilidade da educação criativa, que deveria ser
responsabilidade de todas as disciplinas e de
todos os professores.

A arte não é apenas o básico, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição,
é profissão, é uma forma diferente da palavra
para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, a arte representa o melhor do trabalho do ser humano.

O ato criativo, inclusive, dá-se muito mais à nível do ‘‘sentir’’ do que do ‘’simbolizar’’. Melhor dizendo: ao criar ocorre uma
movimentação de nossos sentimentos, que
vão sendo confrontados, aproximados, fundidos, para posteriormente serem simbolizados,
transformados em formas que se ofereçam à
razão, ao pensamento. (notem que é frequente o fato de nossas palavras não conseguirem
acompanhar o ritmo de nossas ideias.) Isto é:
vão-se articulando ideias que estão no nível do
‘’sentir’’, para depois elas serem relatadas (DUARTE JÚNIOR, 1991, p. 53).

Arte é cognição, o ensino realizado
através da arte utiliza-se de todos os processos envolvidos na cognição. A arte desenvolve
a capacidade cognitiva da criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor
aluno em outras disciplinas. Arte é em seu significado mais geral, todo conjunto de regras
capazes de dirigir uma atividade humana qualquer. Era nesse sentido que Platão falava da
arte, por isso, não estabeleceu distinção entre
arte e ciência, arte, para Platão, é a arte do
raciocínio, como a própria filosofia no seu grau
mais alto, isto é, a dialética, arte é a poesia,
embora lhe seja indispensável à inspiração deA importância da arte para o desenvol- lirante (ABBAGNANO, 1999, p. 81).
vimento da criatividade não consiste somente
no papel de eliminar a ansiedade, pode-se dizer
A arte está presente no cotidiano da
que no geral, a arte, em relação ao desenvol- vida infantil. Ao rabiscar, desenhar, pintar objevimento específico da criatividade, representa tos, cantar e até mesmo através de seu próprio
um auxiliar complementar independentemente corpo, a criança pode utilizar a arte para exdo método utilizado.
pressar experiência. Em geral arte na escola,
tem sido somente ‘’ desenhar’’, mas arte não
Prosseguindo dessa maneira a arte se resume apenas no ato de desenhar, arte vai
será sempre um instrumento auxiliar, exigindo, muito mais além do que desenhar, arte é poeentretanto, um estimulador específico em dire- sia, teatro, música, dança desenvolvimento das
ção ao processo de evolução da criatividade. habilidades, ampliação da capacidade de criar
Dependendo do método de ensino empregado e produzir, enfim arte é uma representação da
na sala de aula, a arte pode ser não apenas experiência estética individual (ABBAGNANO,
um auxiliar, mas o meio específico para o de- 1999, p. 81).
senvolvimento do processo criativo geral.
Arte é um fazer em que se utiliza uma
Barbosa (1995) comenta em sua obra gama muito variada de materiais, como a peTeoria e Prática da Educação Artística que a dra, o corpo, a voz na criação de obras relaarte além de desenvolver a criatividade, per- tivamente duradouras, como as catedrais, ou
cepção, imaginação, tem como pressuposto breves como os movimentos de dança, dando
organizar os sentimentos das crianças de uma forma a multiplicidade de experiências e valoforma que possibilite não apenas o fazer artís- res humanos, ampliando nossa consciência de
tico, mas também o contato com obra de arte nós mesmos, do outro e do mundo (CAMARadulta, permitindo interpretações das imagens. GO, 1971).
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PAPEL DA ARTE NA EDUCAÇÃO
O papel da arte na educação é prejudicado devido o modo como a sociedade vê a
arte. Daí a necessidade de um entendimento
do verdadeiro significado da arte por parte dos
professores, que o transmitirá informalmente
aos alunos, dará a eles uma razão de fazer
arte e não fazer apenas por que têm que fazer.

Segundo Barbosa (2003), o papel da
arte na educação é muitas vezes afetado pela
maneira como o professor e os alunos veem o
papel da arte. O professor tem que ter conhecimento da mesma para que assim possa passar
aos alunos com toda segurança o verdadeiro
significado da arte como parte integrante da
educação.

Um dos papéis da arte é preparar para
os novos modos de percepção introduzidos
pela tecnologia. Muitos professores estão no
momento do fazer artístico, trabalhando releitura como cópia, diante desse fato vem-se a
pergunta: como pode ser desenvolvida uma
boa educação? A cópia diz respeito ao aprimoramento técnico, sem transformação, sem
interpretação e sem criação e já na releitura há
Portanto, é natural que as escolas edu- transformação, interpretação com base em um
quem no sentido do conhecimento objetivo. Es- referencial.
pera-se, que habilitem o homem a conhecer
racionalmente o mundo e nele se desenvolver
Percebe-se que a arte deve ser consiprodutivamente, visando a atingir os interesses derada uma maneira de despertar no indivíduo
da classe dominante. O ambiente escolar não seu processo de sentir, que passe a dar maior
só mantém como estimula a separação da ra- atenção a seus próprios sentimentos. Através
zão da emoção. Acredita-se que seja por esse da arte pode-se, então, despertar a atenção de
motivo que a sociedade rejeita a arte como um
cada um para sua maneira particular de sentir,
fator importante dentro da educação.
pensar, criar, portanto aprender arte e sobre a
Por que não se educar as novas gera- arte é direito de toda criança, pois o homem
ções evitando-se os erros que viemos come- como ser pensante, necessita criar outras vertendo? Por que não entender a educação, ela dades, outros mundos.
mesma, como algo lúdico e estético? Por que
A arte pode contribuir imensamente
não ao invés de fundá-la na transmissão de
conhecimentos apenas racionais, não a afun- para o desenvolvimento da criança, pois é na
dar na CRIAÇÃO de sentidos considerando-se interação com seu meio que se inicia a aprena situação existencial concreta do educando? dizagem. A arte tem início quando os sentidos
Por que não uma arte-educação? (DUARTE JÚ- da criança estabelecem o primeiro contato
NIOR, 1991, p. 65).
com o ambiente, e ela reage a essas experiências sensoriais. Tocar, cheirar, ver, manipular,
Quando Duarte Júnior propõe uma saborear, escutar, enfim, qualquer método de
educação por meio da arte, refere-se a desen- perceber o meio e reagir contra ele é, de fato, a
volver uma educação onde o educando passa
base essencial para a produção de formas ara ter uma oportunidade de elaborar sua própria
tísticas. Por meio da arte a criança será capaz
visão de mundo, com base em suas próprias
experiências e sentimentos. Dentro da socie- de desenvolver sua percepção e imaginação;
dade racionalista o educando não tem espaço desenvolver sua capacidade crítica, além de
para criar, encontra-se diante das respostas ali contribuir para que ocorra o estímulo, criando
já prontas, apenas reproduz aquilo que já exis- mundos possíveis, novas possibilidades de ser
e sentir-se (BARBOSA, 2003).
te.
Duarte Júnior (1991), em sua obra Por
que Arte-Educação comenta sobre a atual sociedade, que em geral acredita apenas nos
fatos cientificamente comprovados, rejeitando
outras formas de conhecimento, valorizando
apenas a racionalidade, o saber objetivo, tomando o mesmo como valor básico da moderna sociedade.
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A arte leva a conhecer aquilo que muitas vezes não se tem oportunidade de experiências na vida, experiências essas que podem
ser vividas no cinema, teatro e outros. São situações que envolvem sentimentos e que não
são acessíveis no dia-a-dia. Conclui-se, que a
arte facilita o acesso dos sentimentos a experiências distantes do cotidiano, levando às bases para que se possa compreendê-las.
Ao refletir sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), observa-se que a educação realizada por meio da arte sem dúvida
é um processo educativo e cultural, que visa
à constituição do ser humano completo, sem
deixar de valorizar no ser humano os aspectos
intelectuais, morais e estético, levando o mesmo a melhoria da convivência do grupo social
a que pertence. Geralmente são aplicadas atividades na sala de aula que ignoram o objetivo
do processo ensino-aprendizagem, onde cada
atividade preparada e consequentemente desenvolvida, não leva os alunos a adquirir conhecimentos necessários a seu desenvolvimento
pleno. O professor ao elaborar uma atividade
para seus alunos deve sempre visar atingir um
determinado objetivo, para que os alunos realmente passem a se interessar pela disciplina e
percebam a necessidade da mesma para seu
progresso como cidadãos (BARBOSA, 2003).
Uma atividade não deve ser elaborada
simplesmente por acaso, mas sim que tenha
o seu verdadeiro significado e valor para os
alunos. A arte-educação deve ser considerada
muito além de uma simples inclusão da Educação Artística nos currículos escolares, pois
o ensino deve ser visto como uma atividade
lúdica, diferente daquilo que os alunos estão
acostumados a se deparar na sala de aula, firmados na relação e no diálogo e não num despejar de respostas pré-fabricadas a questões
insignificantes, sobre as quais o aluno não tem
oportunidades de pensar e se manifestar (Barbosa, 2003).

Segundo Barbosa (1995) afirma em
sua obra Teoria e Prática da Educação Artística
que nem mesmo a obrigatoriedade da aprendizagem da arte pela LDB – Leis de Diretrizes
e Bases da Educação - no ensino fundamental
e no ensino médio, leva ao reconhecimento da
necessidade de garantir a existência da arte no
currículo. Somente a ação inteligente da parte do professor é que pode tornar a arte um
ingrediente essencial para favorecer o crescimento individual da criança. Enfim, julga-se necessário que haja uma redefinição dos objetivos, conteúdos e métodos da disciplina arte na
educação escolar para que deixe de ser vista
apenas como atividade e passe a uma nova
categoria: disciplina Arte.
Acredita-se que seja preciso repensar
e analisar, em um trabalho escolar sério, útil e
duradouro, como construir um ensino de arte
no qual o educando possa encontrar espaço
para seu desenvolvimento pessoal e social por
meio da vivência (BARBOSA, 2003).
Essa nova maneira de buscar o ensino-aprendizagem de arte necessita de uma forma
que possibilite aos alunos a assimilação de um
saber específico, que ajude na descoberta de
novas trajetórias, bem como na compreensão
do mundo em que vivem e suas contradições.
Verifica-se que a arte pode dar aos alunos o
conhecimento e a vivência sobre aspectos técnicos, inventivos, representativos e expressivos
em música, artes visuais, desenho, teatro, dança e artes-audiovisuais. Nota-se que é possível
atingir um conhecimento mais amplo e aprofundado da arte, levando a ações como: ver,
ouvir, mover-se, sentir, pensar, descobrir, exprimir, fazer e outros.
A educação por meio da arte, chegou
no Brasil, a partir das ideias do inglês Herbert
Read em 1948 levando à recuperação da valorização da arte infantil e à concepção da arte
baseada na expressão e nas liberdades criadoras. Mesmo sendo difundida no Brasil uma
educação por meio da arte ela era simplesmente uma atividade educativa e passando a
ser uma disciplina a partir da seguinte lei:
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“A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de número 9394/96 de dezembro de 1996, estabelece a obrigatoriedade da
arte na Educação Básica (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio)” (FERRAZ;FUSSARI, 2001, p.21).

Portanto, através da arte o homem pode
despertar sua imaginação, levando a experiências fatos distantes de sua realidade, além de
proporcionar acesso ao mundo dos sentimentos, pois a arte leva a pessoa a ter essa oportunidade que muitas vezes não tem em seu cotidiano. Ao se referir que a arte leva o aluno a
adquirir experiências de fatos distantes de sua
realidade, diz-se que isso pode ser realizado
através do teatro, cinema e até mesmo ao ouvir uma música que recorde algo que ficou no
passado.

Para Lowenfeld (1997) em sua obra A
criança e sua Arte, a arte desempenha um papel potencialmente vital na educação das crianças. Desenhar, pintar ou construir constituem
um complexo em que a criança reúne diversos
elementos de sua experiência para formar um
Segundo Barbosa (1995) em sua obra
novo e significativo todo.
Teoria e Prática da Educação Artística arte pode
ser considerada um modo de organizar experiO OBJETIVO DO TRABALHO EM ARTE ências. Quando se diz da necessidade de integrar a arte no processo educativo, quer se dizer
De acordo com os Parâmetros Curricu- que há maior necessidade de desenvolvimento
lares Nacionais (1997), a arte tem função tão dos processos mentais. Cabe ressaltar alguns
necessária quanto os demais conhecimentos objetivos dessa integração:
no processo de ensino a aprendizagem. Em
1- desenvolver a percepção e a imagisua essência, percebe-se que a arte tem como
nação capazes de captar a realidade.
objetivo a transformação do ser humano nos
2- desenvolver a capacidade crítica,
diversos setores da sociedade, sendo obtida para analisar a realidade percebida.
pelo próprio exercício da arte, portanto a arte
3- encorajar o processo criativo, os
é considerada um auxiliar na educação. Dentro quais permitem novas respostas a esta realidada arte o aluno tem espaço para expor suas de, até mesmo mudando-a ou transformando-a
ideias e até mesmo criar seu próprio conceito. (BARBOSA, 2005).
Acredita-se que a arte é um importante processo dentro do trabalho educativo, pois
procura através das tendências individuais encaminhar a formação do gosto, estimular a inteligência, desenvolver a criatividade e contribuir
para a formação da personalidade do indivíduo
sem ter como preocupação única e mais importante a formação de artistas:
A função permanente da arte é recriar
para a experiência de cada indivíduo a plenitude daquilo que ele não é, isto é a experiência
de toda a humanidade em geral. A magia da
arte está em que, nesse processo de recriação
ela mostra a realidade como é possível de ser
transformada, dominada e tornada brinquedo
(MOREIRA,1997 p. 126-127).

Diante desses objetivos apresentados
na integração da arte no processo educativo
verifica-se que é fundamental haver uma educação voltada à valorização dos processos cognitivos, na qual o aluno possa ter oportunidade
de desenvolver sua imaginação e adquirir novos
conhecimentos. Além disso, a criança precisa
diariamente estar em contato com obras de
arte, para que futuramente possa formar sua
mente crítica.
Duarte Júnior (1991), em sua obra Por
que Arte-Educação comenta sobre a atual sociedade, que em geral acredita apenas nos fatos
cientificamente comprovados, rejeitando outras
formas de conhecimento, valorizando apenas a
racionalidade, o saber objetivo, tomando o mesmo como valor básico da moderna sociedade.
Portanto, é natural que as escolas eduquem no
sentido do conhecimento objetivo.
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Espera-se, que habilitem o homem a
conhecer racionalmente o mundo e nele se desenvolver produtivamente, visando a atingir os
interesses da classe dominante. O ambiente
escolar não só mantém como estimula a separação da razão da emoção. Acredita-se que
seja por esse motivo que a sociedade rejeita a
arte como um fator importante dentro da educação:

Um dos papéis da arte é preparar para
os novos modos de percepção introduzidos
pela tecnologia. Muitos professores estão no
momento do fazer artístico, trabalhando releitura como cópia, diante desse fato vem-se a
pergunta: como pode ser desenvolvida uma
boa educação? A cópia diz respeito ao aprimoramento técnico, sem transformação, sem
interpretação e sem criação e já na releitura há
transformação, interpretação com base em um
Por que não se educar as novas gera- referencial.
ções evitando-se os erros que viemos cometendo? Por que não entender a educação, ela
Percebe-se que a arte deve ser consimesma, como algo lúdico e estético? Por que derada uma maneira de despertar no indivíduo
não ao invés de fundá-la na transmissão de co- seu processo de sentir, que passe a dar maior
nhecimentos apenas racionais, não fundá-la na atenção a seus próprios sentimentos. Através
CRIAÇÃO de sentidos considerando-se a situa- da arte pode-se, então, despertar a atenção de
ção existencial concreta do educando? Por que cada um para sua maneira particular de sentir,
não uma arte-educação? (Duarte Júnior, 1991, pensar, criar, portanto aprender arte e sobre a
p. 65).
arte é direito de toda criança, pois o homem
como ser pensante, necessita criar outras verQuando Duarte Júnior propõe uma dades, outros mundos.
educação por meio da arte, refere-se a desenvolver uma educação onde o educando passa
A arte pode contribuir imensamente
a ter uma oportunidade de elaborar sua própria para o desenvolvimento da criança, pois é na
visão de mundo, com base em suas próprias interação com seu meio que se inicia a aprenexperiências e sentimentos. Dentro da socie- dizagem. A arte tem início quando os sentidos
dade racionalista o educando não tem espaço da criança estabelecem o primeiro contato
para criar, encontra-se diante das respostas ali com o ambiente, e ela reage a essas experiênjá prontas, apenas reproduz aquilo que já exis- cias sensoriais. Tocar, cheirar, ver, manipular,
te.
saborear, escutar, enfim, qualquer método de
perceber o meio e reagir contra ele é, de fato, a
Segundo Barbosa (2003), o papel da base essencial para a produção de formas ararte na educação é muitas vezes afetado pela tísticas. Por meio da arte a criança será capaz
maneira como o professor e os alunos veem o de desenvolver sua percepção e imaginação;
papel da arte. O professor tem que ter conheci- desenvolver sua capacidade crítica, além de
mento da mesma para que assim possa passar contribuir para que ocorra o estímulo, criando
aos alunos com toda segurança o verdadeiro mundos possíveis, novas possibilidades de ser
significado da arte como parte integrante da e sentir-se. A arte leva a conhecer aquilo que
educação.
muitas vezes não se tem oportunidade de experiências na vida, experiências essas que podem ser vividas no cinema, teatro e outros. São
situações que envolvem sentimentos e que não
são acessíveis no dia-a-dia. Conclui-se, que a
arte facilita o acesso dos sentimentos a experiências distantes do cotidiano, levando às bases para que se possa compreendê-las.
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Ao refletir sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), observa-se que a educação realizada por meio da arte sem dúvida é um
processo educativo e cultural, que visa à constituição do ser humano completo, sem deixar de
valorizar no ser humano os aspectos intelectuais,
morais e estético, levando o mesmo a melhoria
da convivência do grupo social a que pertence.
Geralmente são aplicadas atividades na
sala de aula que ignoram o objetivo do processo
ensino-aprendizagem, onde cada atividade preparada e consequentemente desenvolvida, não
leva os alunos a adquirir conhecimentos necessários a seu desenvolvimento pleno.
O professor ao elaborar uma atividade
para seus alunos deve sempre visar atingir um
determinado objetivo, para que os alunos realmente passem a se interessar pela disciplina e
percebam a necessidade da mesma para seu
progresso como cidadãos. Uma atividade não
deve ser elaborada simplesmente por acaso,
mas sim que tenha o seu verdadeiro significado
e valor para os alunos.

saber específico, que ajude na descoberta de novas trajetórias, bem como na compreensão do
mundo em que vivem e suas contradições.
Verifica-se que a arte pode dar aos alunos o conhecimento e a vivência sobre aspectos
técnicos, inventivos, representativos e expressivos
em música, artes visuais, desenho, teatro, dança
e artes-audiovisuais. Nota-se que é possível atingir um conhecimento mais amplo e aprofundado
da arte, levando a ações como: ver, ouvir, mover-se, sentir, pensar, descobrir, exprimir, fazer e
outros (BARBOSA, 2005).
A educação por meio da arte chegou ao
Brasil, a partir das ideias do inglês Herbert Read
em 1948 levando à recuperação da valorização
da arte infantil e à concepção da arte baseada
na expressão e nas liberdades criadoras. Mesmo sendo difundida no Brasil uma educação por
meio da arte ela era simplesmente uma atividade educativa e passando a ser uma disciplina a
partir da seguinte lei:“A lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional de número 9394/96 de
dezembro de 1996, estabelece a obrigatoriedade
da arte na Educação Básica (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio)”, ( FERRAZ; FUSSARI, 2001, p. 21).

Barbosa (1995) afirma em sua obra Teoria e Prática da Educação Artística que nem
mesmo a obrigatoriedade da aprendizagem da
arte pela LDB – Leis de Diretrizes e Bases da
Para Lowenfeld (1997) em sua obra A
Educação - no ensino fundamental e no ensino criança e sua Arte, a arte desempenha um papel
médio, leva ao reconhecimento da necessidade potencialmente vital na educação das crianças.
de garantir a existência da arte no currículo.
Desenhar, pintar ou construir constitui um complexo em que a criança reúne diversos elementos
Somente a ação inteligente da parte do de sua experiência para formar um novo e signiprofessor é que pode tornar a arte um ingredien- ficativo todo.
te essencial para favorecer o crescimento individual da criança. Enfim, julga-se necessário que
Dessa forma, percebe-se que a arte
haja uma redefinição dos objetivos, conteúdos e pode ser apresentada de diferentes maneiras
métodos da disciplina arte na educação escolar não se prendendo apenas às coisas belas e
para que deixe de ser vista apenas como ativida- nem aos fatos que consistem em transmitir uma
de e passe a uma nova categoria: disciplina Arte. mensagem clara ao leitor, dando oportunidades
diversas de visões a determinada obra. Sendo
Acredita-se que seja preciso repensar e assim, arte está em todo lugar, presente em toda
analisar, em um trabalho escolar sério, útil e dura- cultura, independente de raça e cor. Além disso,
douro, como construir um ensino de arte no qual é fundamental ressaltar que não existe definição
o educando possa encontrar espaço para seu única ou conceitos de arte que possam dizer que
desenvolvimento pessoal e social por meio da a arte é isso ou que o objeto da arte é aquilo. Na
vivência. Essa nova maneira de buscar o ensino- realidade o ser humano utiliza a arte como recur-aprendizagem de arte necessita de uma forma so para expressar seus sentimentos e ideias.
que possibilite aos alunos a assimilação de um
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A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE
ENSINO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS (EJA)

RESUMO: A elaboração deste estudo aborda a maneira como o estudante adulto aprende, estando motivado em sala de aula quando existe uma interação com o professor, que assume
papel de mediador, estabelecendo significados às experiências e conhecimentos dos alunos,
valorizando as vivências, bem como relacionado à realidade aos conceitos estudados na escola. A modalidade de ensino que atendem pessoas fora da faixa etária indicada para uma
série da Educação Básica é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que permite às pessoas a
retomada dos estudos, oportunizando a formação, a continuação acadêmica, a qualificação
profissional, a inserção no mercado de trabalho e a aquisição das competências relacionadas
ao processo de alfabetização. Sendo assim, a elaboração deste estudo objetivou identificar
as relações entre as estratégias de ensino docente e a aprendizagem dos estudantes da EJA.
A relevância do trabalho justifica-se na necessidade de proporcionar a formação adequada a
todos os cidadãos, a fim de que o desenvolvimento das habilidades humanas seja potencializado, mesmo quando o estudante está fora da idade indicada para cada série da Educação
Básica. A partir de uma pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura, identificou-se a necessidade do professor adotar estratégias de ensino específicas para atendimento às expectativas dos estudantes da EJA, proporcionando aprendizagem significativa e contextualizada.
Palavras-chave: EJA; Aprendizagem; Estratégias; Ensino; Atuação Docente.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Básica prevê a frequência dos estudantes nas escolas, considerando
a faixa etária mais indicada para conclusão de cada ano ou ciclo educacional.
Porém, na sociedade atual, diversos fatores acabam influenciando alguns alunos
a deixarem os estudos, para atendimento às necessidades pessoais, refletindo na interrupção da
formação das habilidades humanas de maneira plena (JUNIOR, 2009).
Ao longo da história da educação, as preocupações com o ensino estiveram voltadas à
formação básica dentro do tempo intencionado. Quando os estudantes deixavam as escolas em
busca de trabalho, as possibilidades de retorno aos estudos eram praticamente nulas, situação
que passou a perder forças com as políticas governamentais instituídas a partir do século XX,
com a proposta inicial de alfabetização dos adultos (AQUINO, 2010).
Após a identificação política, social e educacional da necessidade de oportunizar a
aprendizagem aos sujeitos que não concluíram ou não frequentaram a escola, a Educação de
Jovens e Adultos iniciou-se no Brasil, com princípios voltados apenas à alfabetização, mas que
aos poucos adquiriu espaço na Educação Básica, ressignificando as formas de ensino para
atendimento das necessidades deste público, que buscam desde a alfabetização até a potencialização das habilidades humanas para melhorias na atuação profissional (LEAL, 2016).
A Educação de Jovens e Adultos (EJA), por proporcionar ensino e aprendizagem às
pessoas com idade superior, em relação aos estudantes que seguem a formação conforme a
faixa etária, exige do professor uma atuação pontual, com estratégias de ensino voltadas ao
aprimoramento das competências dos estudantes, estabelecendo relações entre o trabalho em
sala de aula e a realidade da turma, a fim de que a aprendizagem seja significativa (LIMA, 2011).
Sendo assim, a elaboração deste estudo objetivou identificar as relações entre as estratégias de ensino docente e a aprendizagem dos estudantes da EJA. Como objetivos específicos,
destacam-se: relacionar os principais momentos históricos que direcionaram à efetivação da EJA
no Brasil; estabelecer os critérios e formas de aprendizagem dos adultos; identificar as estratégias docentes voltadas à aprendizagem de estudantes da EJA.
A importância deste trabalho fundamenta-se na necessidade de proporcionar a formação adequada a todos os cidadãos, a fim de que o desenvolvimento das habilidades humanas
seja potencializado, mesmo que o indivíduo tenha deixado de estudar durante a faixa etária
indicada para cada série da Educação Básica. Além disso, abordar a relevância de oportunizar
alfabetização, qualificação e continuação aos estudos para as pessoas, permitindo melhorias na
vida acadêmica, pessoal e profissional.O questionamento que direcionou a pesquisa foi: “Como
as estratégias docentes de ensino influenciam na aprendizagem de estudantes da EJA?”
A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura, a fim de
encontrar nos livros, artigos e revistas, estudos já realizados que contemplem os objetivos estabelecidos para a elaboração deste trabalho, proporcionando o alcance de respostas ao questionamento centralizador.
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religiosas em aquisição da capacidade crítica
aos índios, resultando na retirada dos jesuítas
A aprendizagem ocorre a partir das re- do Brasil (SILVA, 2013).
lações entre o conhecimento e as práticas huA aprendizagem religiosa, proporcionamanas, permitindo que o estudante desenvolva
as capacidades intencionais humanas, inserin- da pelos jesuítas antes do retorno para Pordo aquilo que aprende à prática social. A edu- tugal, ocorreu até meados de 1760, quando
cação compreende as estruturas e ações de Marquês de Pombal assumiu e direcionou os
indivíduos dentro dos contextos sociais, sofren- objetivos da educação brasileira, evidenciando
do influências pela relação ativa do homem, a necessidade do ensino remeter o estudante
considerado uma sociedade em busca de for- ao respeito às imposições e interesses polítimação e aperfeiçoamento pessoal, profissional cos, referenciado pelos líderes do poder (ARROYO, 2009).
e coletivo (SILVA, 2013).

HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL

A proclamação da independência do
Brasil refletiu na elaboração da primeira constituição, abordando a gratuidade na educação
primária, mas apesar da legalidade, pouco cidadãos tinham acesso ao ensino, especialmente
entre as classes mais desfavorecidas. No ano
de 1882, Rui Barbosa denunciou a precariedade na educação brasileira, propondo melhorias
na qualidade do ensino e aumento das instituiAranha (2011) afirma que algumas ções educacionais (SOARES, 2012).
crianças de classes mais baixas recebiam a
Na década de 1930, a organização
alfabetização em casa, mas em grande parte,
os indivíduos não aprendiam a desenvolver as das políticas educacionais visava atender as
habilidades humanas básicas, como a leitura e exigências do setor de produção, porém, no
escrita. Os jovens e adultos não eram alfabeti- ano de 1937, a constituição nacional retirava
a responsabilidade do Estado pela educação,
zados, quando isso não ocorria na infância.
situação que favoreceu o ensino profissionaliSegundo Júnior (2009, p.24): “A edu- zante, a fim de formar jovens para atuação no
cação no Brasil iniciou-se com a chegada dos mercado de trabalho, não ocorrendo a possibijesuítas, intencionando catequizar os índios, lidade de aquisição do conhecimento científipara propagar mundialmente o catolicismo, a co, mas o desenvolvimento de habilidades que
partir das experiências obtidas com os brasilei- atendessem o demanda braçal mercadológica
(JUNIOR, 2009).
ros nativos”.
Os modelos educacionais brasileiros
sofreram mudanças ao longo dos séculos,
refletindo nas considerações acerca das maneiras como as pessoas aprendem. Durante a
colonização do Brasil, o acesso à educação
estava destinado aos mais ricos, permitindo
frequências nas poucas escolas do país apenas às classes favorecidas (SOARES, 2012).

O ensino dos jesuítas objetivava a ampliação do catolicismo para diferentes comunidades espalhadas pelo mundo, iniciando com
experiências entre os índios, a partir da transmissão do conhecimento por meio de histórias
bíblicas. Os jesuítas foram acusados de prejudicar as ações dos colonizadores, ensinando
os índios além do que era intencionado, como
a compreensão da domesticação e trabalho
braçal, transformando as práticas de ensino

O período entre 1964 e 1985, marcando a Ditadura Militar, refletiu de maneira
direta na educação, trazendo consequências
na construção e preparação dos estudantes,
diante de um Estado que buscava a formação
ideal e o desenvolvimento da nação por meio
do apelo político, determinando a necessidade
de uma modernização educacional após a fase
do governo militar (ARANHA, 2011).
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Silva (2013) afirma que, durante o período da Ditadura Militar, o propósito era a erradicação do analfabetismo, estabelecido por meio
de um programa nacional que visava o fim das
diferenças sociais, econômicas e culturais nas
principais regiões do país. Diante desta realidade, o Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL) foi criado com a finalidade de alcançar os objetivos do governo, mas que não
obteve sucesso, sendo extinto posteriormente.

Para Júnior (2009), apenas no século
XX, a educação de jovens e adultos alcançou
a devida valorização, diante da necessidade
de atender a expansão da indústria, que atraiu
as comunidades rurais aos centros urbanos. A
partir da expectativa de mudança na qualidade
de vida pessoal e profissional, jovens e adultos
que não haviam frequentado as escolas buscavam a alfabetização, refletindo na ampliação de
espaços destinados ao atendimento educacional deste público.

O MOBRAL caracterizou-se como o
princípio da educação de jovens e adultos, objetivando a formação crítica dos estudantes,
baseando-se no diálogo como metodologia
centralizadora. Porém, as estratégias de ensino estavam voltadas apenas a mecanização da
aprendizagem, sem proporcionar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes (JUNIOR, 2009).

Na década de 1940, uma proposta de
alfabetização de jovens e adultos em três meses atraiu pessoas de diferentes classes sociais, favorecendo a participação nas eleições,
permitindo avanços na carreira profissional,
bem como a inserção no mercado de trabalho.
O projeto de alfabetização em tempo mínimo
direcionou à instauração de escolas voltadas
ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA), com as
O mercado de trabalho, observado características conhecidas atualmente (SOApela política militar, exigiam a formação profis- RES, 2012).
sional dos estudantes, direcionando as escolas
a moldarem-se conforme os princípios militaPara Silva:
res, pois a sociedade precisava acompanhar
o desenvolvimento econômico, estrutural e inEm 1971 criou-se a primeira Lei de Didustrial, mesmo que em desacordo com as for- retrizes e Bases da Educação Nacional, que
mas das leis estabelecidas (SOARES, 2012).
tentava dar a formação educacional um cunho
profissionalizante. Dentro do espírito dos “sloSegundo Silva (2013), os sujeitos re- gans” propostos pelo governo, como “Brasil
cebiam uma educação que valorizava o patrio- grande”, “ame-o ou deixe-o”, “milagre econôtismo, estando capacitados a um mercado en- mico”, etc., planejava-se fazer com que a eduquadrado na evolução das causas de defesas cação contribuísse, de forma decisiva, para o
políticas da época. A educação, assim como aumento da produção brasileira (SILVA, 2013,
as instituições de ensino, representava um es- p.64).
paço de investimento político, levando a necessidade de utilização de técnicas modernas,
A primeira Lei das Diretrizes e Bases
mas mantendo o conservadorismo no proces- (Lei nº 5.692/71) promulgou a criação do suso de ensino-aprendizagem, o que tornava to- pletivo, voltado ao atendimento das necessidadas as formas de inovação resistentes, devido des dos jovens e adultos. No ano de 1974, o
à incompatibilidade com a natureza do proces- Ministério da Educação implantou os Centros
so educativo e os atendimentos às imposições de Estudo Supletivos, organizados a partir de
do governo. Além disso, a exaltação à técnica propostas de educação tecnicista, a partir de
também superou as inovações educacionais estratégias de ensino modulares e individuali(ARROYO, 2009).
zadas, cabendo ao estudante a auto instrução
para posterior avaliação, refletindo na formação superficial (JUNIOR, 2009).
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Em 1985, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) perdeu espaço para a
Fundação Educar, apoiadora da Educação de
Jovens e Adultos, visando práticas dinâmicas e
significativas à formação dos estudantes, não
reduzindo as necessidades educacionais ao
atendimento do mercado de trabalho (SILVA,
2013).
De acordo com Aranha (2011), a Educação de Jovens e Adultos foi fortalecida com a
promulgação da Constituição Federal de 1988,
a partir da ampliação da responsabilidade e
compromisso do Estado com a educação de
todos os cidadãos. Em 1990, parcerias entre o
governo, grupos informais e organizações não
governamentais, fundamentaram e registraram
os objetivos do Boletim de Ação Educativa, representando a Educação de Jovens e Adultos.

que oferta esta opção apenas para realização
de exames que comprovem seu conhecimento
para o avanço da série ou conclusão da Educação Básica.
Soares (2012) menciona o Parecer nº
11/2000, que se trata de um documento que
assegura à EJA o reconhecimento diferenciado
de suplência, caracterizando-a como uma modalidade pertencente à Educação Básica, com
especificidades individuais. O documento estabelece as funções da EJA como reparadoras
(assegurando o princípio da igualdade e liberdade aos estudantes), equalizadoras (oportunizando a educação aos estudantes que tiveram
o ensino interrompido) e qualificadoras (ofertando a atualização do conhecimento aos estudantes).

A partir de então, muitas escolas passaram a oferecer a EJA de forma presencial,
semipresencial e não presencial. Em todas as
modalidades, a educação voltada aos jovens
e adultos deve oportunizar aos estudantes a
aprendizagem dos conteúdos, atendendo os
currículos educacionais nacionais, respeitando
os níveis de ensino (ARROYO, 2009).

Diante desta realidade, a EJA classifica-se como um direito ao cidadão, assegurado legalmente, que considera as vivências do
estudante na adoção de estratégias de aprendizagem, incluindo as experiências nas discussões em sala de aula, a fim de formar sujeitos
críticos, capazes de interagir socialmente e dialogar em diferentes contextos, compreendendo
e interpretando as intenções dos sujeitos envolvidos (ARANHA, 2011).

Com relação à oferta da EJA em modalidade presencial, durante o ano letivo o estudante pode procurar escolas que atendem as
séries intencionadas, oportunizando a aprendizagem a partir de estratégias metodológicas
diferenciadas, voltadas à potencialização das
habilidades humanas. A modalidade presencial
ocorre semestralmente, em que um ano letivo
é finalizado dentro de um semestre (SOARES,
2012).

Segundo Silva (2013), a EJA proporciona a educação para as pessoas que tiveram
o ensino interrompido ou nunca frequentaram
a escola, direcionando para a formação cidadã
e profissional, a fim de que as necessidades e
expectativas dos estudantes sejam atendidas,
possibilitando desde a competência leitora e
escritora, até o crescimento profissional.

De acordo com Júnior (2009), no ensino semipresencial, o estudante pode comparecer nas instituições que oferecem essa modalidade para plantões de dúvidas, adquirindo
materiais de estudo para posterior realização
de avaliações separadas pelas áreas do conhecimento. Já na modalidade não presencial,
o estudante pode comparecer na instituição
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A APRENDIZAGEM DO ADULTO

A realidade atual dos estudantes que
decidem retornar às escolas, buscando a devida formação, geralmente é composta por pessoas que trabalham e precisam adequar sua
rotina aos estudos, frequentando as salas de
aula, em sua maioria, na parte da noite. Durante a EJA, existe uma interferência da vida
profissional não acadêmica, aumentando as
chances de evasão escolar (AQUINO, 2010).

A Educação de Jovens e Adultos
(EJA) trata-se de uma modalidade da Educação Básica que permite ao indivíduo o retorno
às atividades escolares, quando não houve a
possibilidade de conclusão do ensino dentro
do período indicado como adequado. A EJA
propõe a continuação dos estudos, proporcionando a formação acadêmica àqueles que inPara Leal (2016), os estudantes que
terromperam os estudos por diferentes motivos
buscam a finalização dos estudos por meio da
(RIBEIRO, 2010).
EJA, encontram dificuldades na inserção do
Com relação à frequência na EJA, a le- mercado de trabalho, não conseguem evoluir
gislação educacional brasileira determina que profissionalmente, desejam frequentar cursos
a idade mínima para ingresso no Ensino Funda- superiores ou anseiam pela competência leimental é de quinze anos, enquanto no Ensino tora e escritora. Em grande parte, os sujeitos
Médio, exige-se dezoito anos completos para que frequentam a EJA almejam melhorias nas
acesso, cabendo ao Estado assegurar a gra- condições sociais, profissionais e cidadãs,
tuidade em ambos ciclos, quando não houve a conquistando autonomia para dar sequência
possibilidade de finalização do ensino na idade aos desejos e necessidades encontrados ao
longo da vida.
designada como apropriada (LEAL, 2016).
Segundo Ribeiro (2010, p.33): “A EJA
oportuniza a iniciação e/ou continuação das
pessoas, garantindo o direito à educação, formação e atuação social ou cidadã”. Um dos
principais interesses daqueles que frequentam
a EJA é a formação para melhorias profissionais, mas parte dos estudantes intencionam,
principalmente, a alfabetização, diante da necessidade de compreensão e interpretação das
diferentes situações que exigem a aquisição da
competência leitora e escritora (LIMA, 2011).
A Educação de Jovens e Adultos (EJA)
caracteriza-se como o momento de retorno à
educação para as pessoas que ficaram afastadas da escola por diferentes motivos, ultrapassando a faixa etária das séries em que estagnaram a vida acadêmica. A composição das
salas de aula varia com jovens que repetiram e
deixaram os estudos, adultos que interromperam os estudos e senhores que trocaram a escola pelo trabalho, além de pessoas que nunca
estudaram em escolas (RODRIGUES, 2013).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA)
compreende uma prática voltada à aquisição
do conhecimento, de modo que as estratégias
necessárias para a aprendizagem não estejam
reduzidas ao treinamento para o mercado de
trabalho, mas permita a transformação do sujeito para prática cidadã (AQUINO, 2010).
Durante a formação na EJA, as competências individuais são analisadas e articuladas, possibilitando a adoção de práticas didáticas mais precisas, a fim de que as atividades
adotadas para o desenvolvimento e potencialização das habilidades humanas sejam coerentes e inovadoras. Assim, a educação tende a
mudanças positivas que favorecem as necessidades dos diferentes públicos, desde aqueles com expectativas profissionais e pessoais,
como aprender a ler e escrever (RODRIGUES,
2013).
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Os professores que atuam na EJA devem compreender que os estudantes são todos adultos, cabendo a adoção de estratégias
voltadas a este perfil educacional. A educação
de pessoas adultas, conhecida como Andragogia, caracteriza-se pela importância do trabalho com a potencialização das habilidades,
considerando que os estudantes já apresentam
um conhecimento mais significativo da vida e,
quando procuram a EJA, sabem suas necessidades e seus desejos de forma mais clara e
pontual (RIBEIRO, 2010).
De acordo com Aquino:
A proposta da Andragogia é apresentada como uma alternativa eficaz para propiciar o
aprender a aprender. Os acadêmicos já trazem
uma experiência acumulada, a qual, por um
lado, favorece a aprendizagem pela capacidade de intercâmbio de acertos e desacertos, de
convicções e dúvidas e, por outro lado, exige,
em alguns momentos, o desenvolvimento da
capacidade de aprender a desaprender, para a
aquisição de novos conhecimentos, atitudes e
comportamentos (AQUINO, 2010, p.33).

O objetivo da EJA, voltada ao ensino
dos adultos, atribui independência aos estudantes, baseando-se nas propostas de ensino
centradas no pensamento e criatividade do aluno que busca a realização pessoal, profissional
e social (RODRIGUES, 2013).
Para Aquino (2010), os métodos pedagógicos utilizados na educação das crianças,
são inadequados na fase adulta, pois o professor precisa mediar as descobertas e instigar a
pesquisa dos alunos da EJA. A aprendizagem
das pessoas mais maduras relaciona uma intimidade dos saberes curriculares com as experiências sociais de cada indivíduo, possibilitando ao docente uma prática facilitadora que
aprecia a participação e o ensino horizontal,
que determina a troca de conhecimentos e não
imposição de saberes.

A aprendizagem do estudante que frequenta a EJA ocorre como uma ampliação de
conhecimentos, ou seja, o aluno não aprende
apenas, mas agrega os novos conhecimentos
à sua bagagem. A promoção social acontece
neste cenário de aprendizagem com a criação
Portanto, os adultos não são passíveis de saberes, criatividade, desenvolvimento de
de um ensino que desconsidere sua bagagem competências e evolução nas atitudes de forintelectual, pois estabelecem relações encon- mação (RODRIGUES, 2013).
tradas no decorrer da vida aos problemas propostos e nos conteúdos ensinados em sala
Aquino (2010) afirma que a EJA deve
de aula. O professor precisa compreender seu manter, consolidar e enriquecer os interesses
aluno como sujeito ativo, capaz de aprender e do estudante para novas perspectivas de vida
conduzir sua aprendizagem, protagonizando o profissional, cultural, social, política e familiar,
processo educacional proposto pelo docente, além de orientar os alunos no aperfeiçoamento
pelo currículo e pela escola.
e na progressão das habilidades, de modo que
o conhecimento seja renovado e o estudante
As características da Andragogia de- aprenda, reformule conceitos, enriqueça os covem ser consideradas e valorizadas nas prá- nhecimentos científicos e tecnológicos. A EJA
ticas didáticas do docente que atua na EJA, permite a projeção do aprendizado para que a
reconhecida como uma metodologia importan- dimensão humana alcance sua essência, favote para o processo de ensino-aprendizagem. O recendo o reconhecimento do estudante acerprofessor deve propor um ensino compartilha- ca de sua responsabilidade pela vida.
do em que os estudantes dividam suas experiências e debatam sobre as resoluções utilizadas em situações-problema propostos em sala
de aula, motivando uma articulação de experiências dos adultos aprendizes (LEAL, 2016).
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A maior fonte de valor na aprendizagem
dos estudantes da EJA é a experiência, cabendo aos professores a observação de algumas
características na aprendizagem do adulto que
remetem à escolha pela melhor metodologia
na utilização das estratégias de ensino que favoreçam uma avaliação precisa, bem como o
planejamento de aulas que intencionam a formação plena dos alunos (RODRIGUES, 2013).

Para Lima (2011), o professor deve conhecer as características da comunidade escolar para apresentar as perspectivas que movimentam as necessidades dos estudantes de
maneira responsável. As ações pedagógicas
adotadas permitem que o ambiente de aprendizagem sofra manutenções positivas e estimuladoras, direcionando a qualidade no ensino e
atendimento às necessidades dos estudantes
que buscam a formação tardia, em relação à
Segundo Ribeiro (2010), os jovens e faixa etária esperada para cada série da Eduadultos são motivados pela aprendizagem me- cação Básica.
diada pela experiência e experimentação, a fim
de satisfazer necessidades e interesses, ou
As ações e estratégias de ensino adoseja, a aprendizagem dos estudantes da EJA tadas pelo docente que atua na EJA, devem
centraliza-se nas situações cotidianas.
apresentar atitude, de modo que não ocorra um
desperdício de tempo com assuntos que desOs estudantes da EJA apresentam uma viam o foco e o propósito da formação dos esrotina diferente de uma criança, com responsa- tudantes. Além disso, o ritmo de aprendizagem
bilidades que ocupam boa parte do seu coti- deve ser respeitado, a fim de que os princípios
diano. Portanto, sua memória divide as ques- do desenvolvimento de técnicas e competêntões pessoais com o que aprendem na escola, cia objetivem a aprendizagem, as mudanças e
logo, a duração da informação adquirida pode os benefícios aos estudantes na formação pesser menor, caso a estratégia utilizada pelo pro- soal, profissional e cidadã (SOARES, 2010).
fessor não represente significados para os conteúdos (LEAL, 2016).
Os estudantes da EJA buscam a formação, dependendo do professor para planejar
As estratégias didáticas precisam es- caminhos a serem seguidos e preparar ações
tar voltadas às situações que assegurem uma inovadoras, transformando a aprendizagem em
aprendizagem satisfatória, pois o sujeito apren- algo significativo, necessário e motivador, sadiz da EJA tem consciência de seus processos tisfazendo as necessidades e expectativas dos
mentais e do seu grau de compreensão, possi- estudantes (LIMA, 2011). As escolas precisam
bilitando o reconhecimento de quando há uma valorizar o trabalho dos professores que atuam
aprendizagem eficaz (RODRIGUES, 2013). na EJA para que o conhecimento, a reconstruNesse sentido, afirma Ribeiro (2010), A educa- ção e a compreensão do conhecimento ocorção é um processo permanente que acontece ra, proporcionando aos estudantes autonomia,
a partir da continuação, unindo a teoria com interpretação para a tomada de decisões, ina prática, partindo para evolução dos conhe- formação para escolha de uma profissão e ascimentos. O excesso de informação na socie- censão mercadológica e potencialização das
dade atual requer a habilidade de aprender a habilidades fundamentais à formação humana
aprender, ou seja, analisar, escolher, entender (LEAL, 2016)
e decidir qual a melhor opção de vida pessoal
ou profissional (RIBEIRO, 2010).
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A PRÁTICA DOCENTE NA EJA
A aprendizagem de jovens e adultos
não ocorre a partir do simples oferecimento de
informações superficiais, dependendo do aprofundamento do conhecimento, considerando
as situações que satisfaçam os interesses do
aprendiz, ou seja, a experiência do estudante
que frequenta a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é o ponto de partida para a aprendizagem, centrando os estudos nas relações
vividas, para seleção do que é mais relevante
(ROMÃO, 2011).
Neste contexto, o professor tem o fundamental papel de contribuir para o desenvolvimento dos estudantes, oportunizando a
aprendizagem ao relacionar as experiências
pessoais às atividades escolares. O aluno precisa potencializar sua capacidade criativa e dinâmica para tomar decisões em diferentes situações, cabendo ao professor a mediação na
busca por competências e habilidades capazes de transformar a realidade dos estudantes
(FARIA, 2009).
As competências indispensáveis ao
professor que atua na EJA são a criatividade, a
flexibilidade, a capacidade de respeitar e criar
espaços para as diversidades, a compreensão
cultural dos estudantes, a criação de situações
favoráveis ao aprendizado, a observação e
análise da evolução da turma, o senso crítico,
o respeito mútuo e a cooperação com os jovens e adultos que frequentam a sala de aula
(GRACINDO, 2011).
O professor que contempla as competências fundamentais para atuação na EJA,
sendo capaz de analisar e observar as dificuldades e interesses da turma, adotará estratégias e metodologias que permitirão o aprimoramento das habilidades dos estudantes,
proporcionando formação para os objetivos
pessoais de cada aluno (ROMÃO, 2011).

Para Machado (2012), o professor da
EJA deve se interessar pela educação dos
adultos, direcionando a aprendizagem a partir
do conhecimento prévio da turma, permitindo
a continuidade ao processo educacional, buscando um resultado que satisfaça e atenda o
estudante, seja na necessidade do desenvolvimento profissional ou pessoal. E de acordo
com Lima (2011, p.72): “O professor da EJA é
um educador com habilidades e competências
para despertar nos indivíduos a necessidade
de buscar conhecimento e aprimorar o desempenho acadêmico e profissional”.
Um professor que compreende a relevância da educação dos adultos, prepara abordagens conceituais a partir de critérios estratégicos, que permitirão desenvolver a criatividade
do estudante, a fim de alcançar os objetivos
curriculares, educacionais, pessoais e profissionais, cabendo a necessidade de adoção de
uma prática baseada em ações educativas e
pedagógicas, assumindo uma postura de humanização e aconselhamento aos estudantes,
reconhecendo e determinando o suporte adequado que desenvolva o potencial dos jovens
e adultos (FARIA, 2009).
O professor da EJA precisa conhecer a
disciplina que leciona, a partir da flexibilidade
e versatilidade, permitindo a investigação dos
estudantes, atualização de conhecimentos, potencialização das habilidades, de modo que as
práticas docentes intencionam melhorias para
um ensino de jovens e adultos (ROMÃO, 2011).
Segundo Gracindo (2011), o professor
da EJA também deve estar atento aos acontecimentos em sala de aula para compreender
como os jovens e os alunos aprendem e o que
querem aprender, considerando aquilo que já
sabem para enriquecer os estudos e informações relevantes para a formação dos estudantes. Além disso, o docente precisa saber organizar o tempo, as estratégias e as intervenções
oportunas ao processo de ensino-aprendizagem.

261

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

A prática docente trata-se da maneira
adotada pelo professor para mediação de conhecimento, importante no embasamento de
disciplinas e áreas fundamentais para a formação pessoal, profissional e social. A prática está
relacionada à preocupação com a compreensão do processo de ensino-aprendizagem e a
busca por como intervir pedagogicamente nas
práticas docentes (MACHADO, 2012).

significativa. O docente que atua na EJA deve
apresentar competências relacionadas ao conhecedor e analisar os processos educativos e
as mudanças ocorridas, a fim de compreender
as teorias voltadas à educação e as relações
com a realidade social dos estudantes.
Romão (2011) afirma que o professor
ainda precisa conhecer as estratégias de ensino que atendam as necessidades dos estudantes, seja acadêmica, pessoal ou profissional,
adotando modelos pedagógicos que orientem
as relações entre os processos de ensino e
aprendizagem, valorizando o conhecimento da
turma dentro das condições educacionais proporcionadas à EJA. Sendo assim, na Educação
de Jovens e Alunos (EJA), a atuação do professor é essencial para concretização da aprendizagem, cabendo a mediação das estratégias
de ensino, a fim de atender os interesses dos
estudantes, que buscam a EJA por diferentes
motivos, desde a necessidade pessoal até melhorias na profissão (MACHADO, 2012).

Segundo Romão (2011), a adoção de
estratégias de ensino pelo docente é fundamental na intenção de alcançar o ensino de
qualidade na EJA, considerando as concepções de homem e sociedade, subordinados
aos propósitos pedagógicos e políticos para
a educação em função da realidade social do
país. Completando este pensamento, Machado
(2012), afirma que o processo de ensino é
uma junção entre as atividades de professores
e alunos, com finalidades didáticas de promoção das condições do meio de conhecimento
ativo dos estudantes, além das habilidades e
atitudes que são elementos essenciais para a
construção da didática e desenvolvimento intePortanto, as estratégias de ensino prelectual (MACHADO, 2012).
cisam representar um processo que relaciona
as práticas do professor às funções sociais da
O perfil do professor que atua na EJA formação humana, além de integrar os pontos
vem sofrendo alterações significativas, con- éticos, políticos e pedagógicos do ensino, orsiderando a identificação da necessidade de ganizando os sistemas de aprendizagem de
aprofundar as práticas e estratégias de ensi- acordo com a construção do conhecimento,
no para melhor trabalhar com os estudantes. para construção e potencialização dos sabeA Educação Básica apresenta uma crescente res, habilidades e competências dos estudanpreocupação com a qualidade dos resultados tes (ROMÃO, 2011).
de ensino, evidenciando a importância de preparar os professores para atuar no campo pedagógico de maneira significativa, voltando o
ensino das salas de aula ao trabalho com as
habilidades dos estudantes, motivando a participação coletiva e evitando a evasão escolar,
diante do interesse da turma pela aprendizagem (FARIA, 2009).
De acordo com Gracindo (2011), o
professor que se preocupa apenas com fundamentos e conteúdos está distante de um
profissional que sabe conduzir as aulas, de
modo que a aprendizagem do estudante seja
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da revisão de literatura realizada, observou-se que o estudante da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) busca a finalização dos estudos, interrompidos ou não iniciados durante
a fase escolar indicada como adequada, direcionando as pessoas a procura por escolas que
ofereçam o término da Educação Básica, para atender necessidades pessoais, acadêmicas e
profissionais.
A EJA trata-se de uma possibilidade de formação dos estudantes, estando assegurada
legalmente, afirmando a necessidade de responsabilidades do Estado em proporcionar o ensino
aos indivíduos, bem como ofertar de maneira gratuita, pública e qualificada. Além disso, os objetivos da EJA devem estar voltados ao atendimento das necessidades, seja alfabetização dos
estudantes, seja potencialização das habilidades para melhoria profissional, seja a formação
para atuação no mercado de trabalho.
O professor que atua na EJA também precisa compreender as características desta fase
escolar, atentando-se para as estratégias e metodologias, iniciando o planejamento das aulas a
partir dos interesses da turma, devendo conhecer sua disciplina e apresentar um perfil versátil,
criativo, dinâmico, além de priorizar as pesquisas e aprimorar a capacidade investigativa dos
estudantes, proporcionando a autonomia, organização, construção e comunicação dos alunos.
A aprendizagem abrange desenvolvimentos intelectuais, afetivos, de competências e atitudes,
sendo assim, a metodologia utilizada pelo professor da EJA precisa ser variada e adequada ao
perfil dos estudantes, considerando a necessidade de elaboração de objetivos bem identificados
no planejamento docente.
O processo de ensino e aprendizagem trata-se de uma atividade conjunta entre professores e estudantes, organizado com a finalidade de promover meios para que a aprendizagem
seja significativa, com aprimoramento de habilidades, atitudes e convicções. As estratégias de
ensino auxiliam nestes aspectos, proporcionando elementos de construção e desenvolvimento
da aprendizagem, caracterizando o ensino e atribuindo significado às atividades realizadas em
sala de aula, facilitando o atendimento às necessidades dos estudantes que buscam a EJA por
diferentes fatores.
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DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES
PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: PRÁTICAS E
ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS DE PROFESSORES DA REDE
ESTADUAL DE SÃO PAULO

RESUMO: O presente estudo buscou conhecer como docentes das classes comuns da rede estadual de Educação compreendem a escolarização do público-alvo da Educação Especial, a
partir de dois aspectos: o conhecimento das referências teórico-práticas que subsidiam sua
atuação; as demandas sobre formação continuada. Foram feitas observações participantes
e entrevistas semiestruturadas junto a seis docentes. Para análise do material, utilizamos o
método de análise de conteúdo. Como resultados, temos que os docentes conceberam a
educação inclusiva sob diferentes enfoques, com definições que ora se aproximavam dos
princípios de integração, ora se referiam à perspectiva inclusiva. As principais dificuldades
indicadas para a realização da inclusão escolar, segundo os docentes, referem-se à falta de
formação especializada, sendo esta a sugestão prevalente nas entrevistas. De acordo com os
relatos, a especialização deve ser o primeiro passo do processo inclusivo, indicando também
certa urgência em adquirir conhecimentos sobre como lidar com esse público. Fica evidente a persistência da ideia de que é pré-condição para lidar com o público-alvo da Educação
Especial conhecer especificidades sobre as deficiências. Persiste ainda a concepção e que os
processos ensino-aprendizagem desse público diferem dos demais estudantes, daí a ênfase
dada nos processos de formação especializada.
Palavras-chave: Inclusão Escolar, Concepções; Professores.
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INTRODUÇÃO

A

escola tem um papel significativo para o desenvolvimento integral das crianças,
pois ela é o primeiro espaço social promotor de separação entre a criança e a
família, estabelecendo um importante elo com a cultura. Promover uma educação
de boa qualidade, é um dos fatores essenciais para o desenvolvimento econômico e social de
um país, assim priorizar a qualidade do ensino regular é um desafio que precisa ser assumido
por toda sociedade e pelos educadores, em particular, para que se coloque em prática o princípio democrático da educação para todos.
Pensar em uma Educação de qualidade para todos, é buscar a atribuição de novas dimensões da escola no que consiste não somente na aceitação, como também na valorização
das diferenças, resgatando os valores culturais e o respeito do aprender e construir.
Segundo Sampaio (2009), são de suma importância os estudos sobre a escola inclusiva
como contexto de desenvolvimento significativo, não apenas para as crianças com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e superdotação/altas habilidades, mas também para
crianças sem deficiência, pela possibilidade da convivência com a diversidade e do estímulo à
cidadania.
Desde os anos 1990 até os dias de hoje, a Educação Especial em uma perspectiva inclusiva vem tornando-se uma conquista dos direitos humanos. A efetivação da inclusão escolar
tem provocado intensas discussões, solicitando esforço reflexivo sobre a prática educacional e
possibilitando o desenvolvimento de inúmeras pesquisas voltadas para esse complexo fenômeno social e escolar.
A inclusão escolar rompe com os paradigmas que sustentam o modelo vigente das escolas, contestando os sistemas educacionais tradicionais. Desse modo, incluir, não é somente
matricular e manter o aluno na escola, além de mantê-lo, faz-se necessário tornar a escola um
ambiente propício para aprendizagem.
Leodoro (2008), ao analisar o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, realizado em âmbito nacional pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, a
partir de 2003, concluiu que o programa, ao proporcionar subsídios teóricos e materiais para a
formação docente para a educação inclusiva e para a organização de serviços de atendimento
educacional especializado nos estados e municípios brasileiros, contribuiu para o crescimento
de alunos com necessidades educacionais especiais em classes e escolas comuns do ensino
regular.
Diante disso, torna-se necessário, considerar não só as questões político-pedagógicas,
mas também as relevantes vivências, e práticas pedagógicas inclusivas no cotidiano escolar,
principalmente do ponto de vista dos educadores posto que o educador é o mediador responsável pela construção do conhecimento, interação e socialização dos alunos público alvo da
Educação especial.
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Segundo Bueno (1999) para se promover uma escola inclusiva de qualidade é necessário no mínimo a formação de dois tipos de formação profissional docente: professores “ generalistas do ensino regular , com no mínimo de conhecimento e prática sobre alunado diversificado;
e professores “ especialistas ” nas “ diferentes necessidades educativas especiais “, quer seja
para atendimento direto a essa população , quer seja para o apoio ao trabalho realizado por
professores de classes regulares que integrem esses alunos.
Deve-se lembrar, porém, que a formação docente não pode restringir-se à participação
em cursos eventuais, mas sim, precisa incluir programas de capacitação, que sejam realizados
de forma integrada e permanente. O educador precisa ser ajudado a refletir sobre a sua prática,
para que compreenda suas crenças em relação ao processo e se torne um pesquisador de sua
ação, buscando aprimorar o ensino oferecido em sala de aula:
É fundamental a implementação de uma educação inclusiva, que atenda a todos os
alunos, com e sem deficiência, indistintamente, no ensino regular não é missão impossível, mas
desafio superável, com metodologias interativas e diversas estratégias para uma nova aprendizagem, voltada para o aluno, ou seja, uma escola que reconheça as diferenças e, respeitando-as,
com elas conviva (FERREIRA, 2006, p.46).
Não poderíamos deixar de destacar a importância do envolvimento com a inclusão escolar, pois que a pesquisadora atua como professora de ciências na rede municipal e estadual
de São Paulo, o que traz um diferencial ao trabalho uma vez que o problema da investigação do
presente estudo emergiu da realidade profissional concreta. O presente estudo então, articulou
a realidade cotidiana com a preocupação científica de compreensão do fenômeno da escolarização do público-alvo da educação especial (FERREIRA, 2006).
A importância de discutir este tema se justifica pelo fato de que, para os alunos público
alvo da Educação Especial, ainda hoje a inclusão escolar não é uma realidade em todas as escolas do país. Assim, pretendemos conhecer como docentes das classes comuns da rede estadual de Educação compreendem a escolarização do público-alvo da Educação Especial, a partir
de dois aspectos: o conhecimento das referências teórico-práticas que subsidiam sua atuação;
as demandas sobre formação continuada (FERREIRA, 2006).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A proposta metodológica deste trabalho se caracteriza como uma pesquisa exploratória e descritiva, por se fundamentar numa
efetiva interação entre o pesquisador e os pesquisados.

De acordo com Minayo (1993), a pesquisa qualitativa é particularmente adequada
ao estudo da experiência humana, já que os
métodos qualitativos concentram-se no todo
dessa experiência e o sentido atribuído pelos
indivíduos que a vivem, permitindo uma compreensão mais ampla e um insight mais profundo a respeito dos comportamentos humanos
complexos, como estes são apresentados aos
sentidos, trabalhando valores, crenças, representações, atitudes, opiniões e aprofundando
a complexidade dos fenômenos.

Além das observações participantes
de sala de aula e das entrevistas semiestruturadas, foi solicitada à gestão da escola a autorização para consultar o projeto político-pedagógico (PPP), focando nas preocupações da
escola com atividade relacionadas a Educação
Especial. Foi-nos relatado que o PPP se encontra em constante construção e que uma das
prioridades da equipe gestora é que, nesse
documento, estejam contidas atividades/ações
que contemplem o público-alvo da Educação
Especial.

SELEÇÃO DE DADOS

A pesquisadora realizou, inicialmente,
um levantamento sobre o número de alunos
público-alvo da Educação Especial na unidade
educacional em que trabalha e que atende a estudantes no Ensino Fundamental II. Confirmada
a matrícula desse segmento populacional, foi
feito contato com a direção e a coordenação
pedagógica, a fim de apresentar o estudo e coUtilizamos como instrumentos de pes- municar a intenção de realizá-lo nessa instituiquisa a observação participante (Apêndice 2) ção. A partir do aceite, foi feito o agendamento
e a entrevista semiestruturada (Apêndice 3). das datas e horários para visitar a escola.
Com a observação participante, temos a oportunidade de unir o objeto ao seu contexto, integrando o observador à sua observação e o
conhecedor ao seu conhecimento.
Por ocasião das visitas à escola foram
apresentados os objetivos da pesquisa aos docentes e solicitada a colaboração destes, sendo entregue a cópia do projeto e carta de conPara Trivinos (1987, p.146), a entre- sentimento livre e esclarecido (Apêndice 1).
vista semiestruturada tem como característica
questionamentos básicos que são apoiados
em teorias e hipóteses que se relacionam ao
tema da pesquisa. Esses questionamentos daPara a escolha de professores, busriam frutos a novas hipóteses surgidas a partir camos as turmas de diferentes disciplinas em
das respostas dos informantes.
que havia alunos público-alvo da Educação Especial regularmente matriculados.
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As observações das aulas e posteriores entrevistas com os participantes foram realizadas na própria escola e em horários pré-estabelecidos combinados com os docentes.
As perguntas realizadas durante as entrevistas
foram elaboradas de forma que atingissem os
objetivos da pesquisa, englobando as seguintes dimensões: concepções sobre inclusão na
escola; opinião sobre dificuldades envolvidas
no processo de inclusão escolar e sugestões
para a formação continuada de professores na
área da Educação Especial.

No que concerne ao tempo de exercício profissional, todos os participantes apresentaram, no mínimo, quatro anos de atuação
na área. Pode-se verificar que todos professores já possuíam experiência anterior junto à
educação de alunos público-alvo da Educação
Especial.

OBSERVAÇÕES PARTICIPANTES

A partir da observação das aulas, foi
possível identificar diferentes estratégias de ensino referente aos alunos público-alvo da Educação Especial. Dois docentes realizam atividades específicas para esses alunos, os demais
professores utilizam o mesmo material para todos na sala de aula.

Após a transcrição dos relatos, fez-se
uma leitura ampla do material obtido. No processo de análise das informações, as entrevistas foram categorizadas por meio da técnica
de análise de conteúdo de Bardin (1962), com
o intuito de compreender as respostas apresentadas pelos participantes do estudo. Cabe
ressaltar, que este trabalho foi pautado por procedimentos éticos referentes a pesquisas enOs conteúdos a serem trabalhados são
volvendo seres humanos, como propõe a Reorientados de acordo com o Currículo do estasolução 466/12.
do de São Paulo. As observações permitem-nos afirmar que os professores demonstram
realizar planejamento das aulas e domínio do
RESULTADOS E DISCUSSÕES
conteúdo. No que se refere à didática utilizada
em sala de aula, todos os professores usam
Inicialmente, destacamos alguns asde aulas teóricas e apenas dois usam de aulas
pectos gerais sobre a formação dos entrevistapráticas para ministrar os conteúdos.
dos: formação profissional e tempo de exercício
do magistério. Quanto à formação educacional
dos participantes, todos possuem formação
em nível superior, dos quais três apresentavam curso de pós-graduação: dois docentes
cursaram especialização em Psicopedagogia e
um em Supervisão Escolar. Quatro professores
possuem também o curso de Pedagogia para
licenciados.
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No que tange à relação professores ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS
estudantes, foi possível observar que a maioria
dos docentes tem uma relação conflituosa com
Com relação à pergunta “Você já teve
algumas classes e com alguns alunos, porém, em suas salas de aula algum estudante que
tratam-se de situações episódicas.
é público-alvo da Educação Especial?”, podemos perceber que todos os entrevistados
afirmaram ter tido contato com alunos público-alvo da Educação Especial. Dois professores
Quanto à relação estudante- estudante, relataram o crescente número de alunos públinão há registros de agressões, sendo observa- co-alvo da Educação Especial matriculados em
do o estabelecimento de relações amistosas. classes regulares. Chama-nos a atenção que,
Todas as salas possuem uma parcela de alu- mesmo que a pergunta usando a expressão
nos que não correspondem aos comportamen- “público-alvo da educação especial”, os entretos esperados pelos professores, assim como vistados permanecem utilizando a expressão
há alunos participativos e atuantes. Todos os “alunos de inclusão”. Exceção de um professor
professores solicitaram, no decorrer das suas que se refere a esse público como “aluno com
aulas, que fosse feito registro das aulas, sendo deficiência”.
que a maioria dos alunos atendeu ao solicitado.
Quanto à pergunta: “No seu dia a dia,
você utiliza mais de algum autor ou alguma teoria para subsidiar a sua atuação?”, todos os
Referente à presença/ausência de professores relataram não utilizar nenhum auadaptações e/ou recursos didáticos especí- tor específico, porém três deles recorrem à inficos para estudantes público-alvo da Educa- ternet para planejar as suas aulas. Alguns proção Especial, foi possível observar que não há fessores relataram que observam seus alunos
recursos didáticos disponíveis e esses alunos no início do ano letivo e, assim, elaboram atirealizam as mesmas atividades que os demais vidades diferenciadas para os alunos público
alunos.
alvo da Educação Especial”.

Sobre a relação professor-estudante
Quanto à pergunta: “Ao longo de sua
público-alvo da Educação Especial, observa- prática, percebe avanços em relação ao trabamos situações de cordialidade e disposição lho com o público-alvo da Educação especial?
em atender aos alunos.
E desafios?”, dois professores citaram como
avanços, o acesso a escola, ressaltando que
hoje é possível perceber um crescente número
No que tange aos registros feitos pelo de alunos público alvo da Educação Especial
estudante público-alvo da Educação Especial matriculados em classes regulares. Um professolicitados pelo professor, a maioria desses sor citou ainda que, antes, esses alunos eram
alunos realiza, mesmo que de diferentes ma- na sua maioria pessoas com alguma “deficiênneiras.
cia física”. Outro professor citou como avanço
as adaptações que as escolas têm feito para
receber esses alunos, porém ainda se focam
para reformas físicas.
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Houve unanimidade em relação aos desafios, uma vez que todos citaram o despreparo para lidar com esses alunos. Dois professores ainda citaram o número elevado de alunos
nas salas de aula como aspecto negativo relacionado ao processo inclusivo, pois prejudica
as relações interpessoais e o desenvolvimento
de um trabalho mais próximo aos alunos”.

Quanto à pergunta: “Você já teve alguma experiência de formação continuada sobre temas da Educação Especial? O que você
acha dessa possibilidade? Que temas você indicaria?”, três entrevistados relataram já ter realizados cursos relacionados a temas da Educação especial, porém foram realizados pela
internet, ou na sua formação inicial, anos atrás.
Houve unanimidade quanto ao fato de que todos gostariam de realizar cursos nessa área
e como sugestão cursos em que eles fossem
orientados em como “lidar, ensinar e planejar
atividades” para os alunos público alvo da educação especial”.

O relato dos docentes evidenciou a
avaliação, por parte destes, de que o principal
desafio está na formação inicial e continuada.
Esta última pode favorecer a implementação
da proposta inclusiva junto aos profissionais
que atuam hoje, porém, necessita estar aliada
a melhorias nas condições de ensino e ao suporte dos profissionais de educação, em discussões de caso, compartilhamento de experiências e reflexão sobre a proposta pedagógica
de cada escola, em uma perspectiva inclusiva.

De acordo com os relatos, os participantes parecem acreditar que a especialização deve ser o primeiro passo do processo
inclusivo, indicando também certa urgência em
adquirir conhecimentos sobre como lidar com
este público.

Embora os professores tenham apontado aspectos do princípio inclusivo (como a
necessidade de adequação de metodologias/
estratégias de ensino, educação continuada,
e a conquista do direito à educação, matriculados em classes regulares), os participantes,
em geral, apresentaram respostas genéricas,
focalizando apenas algumas dimensões do
conceito de inclusão, havendo certa confusão
entre Educação especial, inclusão e integração. Isso parece indicar a falta de alterações
nas concepções dos educadores referente ao
tema da pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo apresentou algumas informações que permitem uma reflexão sobre
os aspectos que têm permeado a inclusão escolar de alunos público alvo da Educação Especial
no sistema regular de ensino.
Os principais resultados apontaram para uma posição dos participantes favorável à inclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial nas classes comuns das escolas regulares.
Os professores estão conscientes de não estarem preparados para o processo inclusivo,
avaliam que não aprenderam metodologias/práticas educacionais essenciais à promoção da
inclusão e que, portanto, precisam de formação continuada que trata desse tema.
Ao analisarmos os desafios mencionadas pelos professores, pudemos perceber que
muitos deles não são exclusividade do ensino de alunos público-alvo da Educação Especial,
mas são problemas existentes no sistema educacional estadual paulista, como a superlotação
das salas de aulas.
Diante desse quadro, a inclusão desse alunado em classes comuns gera novos desafios,
que tendem a somar-se com as dificuldades já existentes do sistema atual, ratificando, assim, a
ideia de que se tornam necessárias profundas modificações, se o intuito é melhorar a qualidade
da educação para todos.
Quanto à inclusão escolar dos alunos público-alvo da Educação Especial, o principal
desafio parece ser a sensação dos professores de que o processo ensino-aprendizagem desses
estudantes exige muitas especificidades, não podendo ser utilizados os mesmos parâmetros
que dão suporte às ações pedagógicas junto aos demais estudantes.
Daí, a demanda por cursos que possam ensinar sobre técnicas, métodos e práticas específicas, que nãos e comunicar com os saberes já consolidados pelos professores.
Assim, é possível afirmar que o público-alvo da Educação especial continua sendo caracterizado como estranho ao universo docente, posto que os professores não reconhecem que
seus saberes e suas práticas podem contribuir sobremaneira para o atendimento do referido
público. Cabe destacar, por fim, a importância da redefinição de propostas de formação de professores, com o intuito de contribuir para o reconhecimento da potência de ensinar já existente
nos professores.

APÊNDICES
APÊNDICE 1. MODELO DE CARTA DE INFORMAÇÃO
CARTA DE INFORMAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esta pesquisa tem como objetivo compreender como docentes das classes comuns da
Rede Estadual de Educação compreendem a escolarização do público-alvo da Educação Especial.
Aos participantes será garantido sigilo absoluto, bem como às pessoas, lugares e instituições a que se referirem no decorrer do processo de pesquisa. Os resultados da pesquisa,
quando divulgados, obedecerão ao sigilo do acordo de entrevista, sendo alterados quaisquer
dados que possibilitem a identificação dos entrevistados ou das situações concretas por eles
narradas. A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica e social, esperando contribuir para
a ampliação do direito à educação por parte do público-alvo da Educação Especial. A pesquisadora obriga-se a discutir os resultados da pesquisa com todos os participantes que assim o
desejarem. Para tal solicitamos desta instituição a indicação de professores que possam ser
convidados a participar da pesquisa. O material e o contato interpessoal não oferecerão riscos
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importantes, físicos e/ou psicológicos, aos depoentes e à instituição. As pessoas não serão
obrigadas a participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer momento. Quaisquer dúvidas
que existirem agora ou a qualquer momento poderão ser esclarecidas, bastando entrar em contato pelo telefone abaixo mencionado. De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. Uma
cópia deste documento ficará consigo e outra com a pesquisadora. Agradecemos. .....................
Professora.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) __________
__________________________, representante da instituição, após a leitura da Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância
quanto à realização da pesquisa. Fica claro que, a qualquer momento, o participante pode retirar
seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por
força do sigilo profissional.
São Paulo,....... de ..............................de..................
_________________________________________
Assinatura do participante

APÊNDICE 2. ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO
Docente responsável pela regência
Conteúdo trabalhado
Didática utilizada
Relação professor-estudantes
Relação estudantes-estudantes
Registros por parte dos estudantes
Presença/ausência de adaptações e/ou recursos didáticos para estudantes público-alvo
da Educação Especial
Relação professor-estudante público-alvo da Educação Especial
Registros feitos pelo estudante público-alvo da Educação Especial
APÊNDICE 3. ROTEIRO DE ENTREVISTA
• Você já teve em suas salas de aula algum estudante que é
público-alvo da Educação Especial?
• No seu dia a dia, você se utiliza mais de algum autor ou
alguma teoria para subsidiar a sua atuação?
• Ao longo de sua prática, percebe avanços em relação
ao trabalho com o público-alvo da Educação especial? E
desafios?
• Você já teve alguma experiência de formação continuada
sobre temas da Educação Especial? O que você acha dessa
possibilidade? Que temas você indicaria?
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OS JOGOS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de apresentar uma reflexão sobre alfabetização como é
um processo de suma importância na vida escolar dos alunos através dos jogos. É na escola
que acontece o primeiro contato mais formal com o código escrito, embora os alunos já estejam familiarizados com diferentes materiais escritos que circulam no seu entorno. Para tornar
esse processo mais tranquilo e prazeroso, é importante que o professor se comprometa com
um trabalho voltado para o Lúdico.O lúdico contribui para o processo de alfabetização dos
alunos, pois a ludicidade, compreende um modo mais tranquilo e prazeroso de desenvolver a
aprendizagem, fazendo com que o aluno se aproprie da escrita mais facilmente e mais rapidamente. Além disso, as atividades lúdicas despertam no aluno mais interesse e os deixam mais
envolvidos e mais motivados .

Palavras-chave: Ludicidade; Jogos; Educação; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo mostrar a importância da inclusão dos jogos no desenvolvimento das crianças. Através dos jogos, músicas e brincadeiras podemos
atrair a atenção, e dessa forma oferecer um novo método de aprendizagem diversificado e atraente. Dessa forma o educador com um trabalho pedagógico variado consegue
desenvolver o cognitivo das crianças utilizando-se de diversas possibilidades educativas afim de
conseguir no final a avaliação do seu trabalho desenvolvido.
O termo lúdico tem aparecido frequentemente nas discussões sobre a nova perspectiva
educacional voltada as séries iniciais do ensino fundamental. Tanto os professores quanto os
teóricos da educação vem tentando esclarecer a importância do brincar nos anos iniciais de
qualquer criança. Para Nogueira (2007,p.9):
Através de atividades lúdicas o educando forma conceitos, seleciona ideias, estabelece
lógicas, integra percepções, faz estimativa, vai socializando-se, promovendo situações que o leva
a estabelecer relações sociais com o grupo ao qual está inserido, estimulando seu raciocínio no
desenvolvimento de atitudes que exigem reflexões e enquanto função educativa proporciona a
aprendizagem, seu saber, sua compreensão de mundo e seu conhecimento (NOGUEIRA, 2007,
p.9).
A trajetória da formação do professor para trabalhar com o lúdico em todas as áreas,
qual a necessidade encontrada para desenvolver uma aprendizagem, se deparando com tantas
dificuldades encontradas e até mesmo com a situação de alunos que carregam consigo a desmotivação pelo aprender, o educador deve perceber que seu trabalho é baseado na concepção
de educação e que une a ação, educação e assistência, trabalhando desta forma o educar
(NOGUEIRA, 2007).
O lúdico acompanha as crianças em toda a fase de desenvolvimento, seja ela desde sua
gestação onde mães expressam seu carinho mesmo com o bebê dentro de seu ventre, onde
chegam a cantar músicas de ninar, no acalanto de seus braços pra dormir, e até em brincadeiras elaboradas em família e em grupo de amigos. A fase de alfabetização em alunos é muito
devagar, pois o mesmo ao chegar na sala se depara com situações talvez nunca vivenciadas
em seus lares, pela falta de diálogo e a falta de informações vindas de revistas, jornais e meios
de comunicação, já na escola tudo isso e colocado em prática as vezes de forma um pouco
assustadora para as crianças (NOGUEIRA, 2007).
Ao propor jogos e atividades diferenciadas ao aluno ele tenta executar a atividade proposta como uma forma de desafio e o aprender é consequência. As crianças são altamente
estimuladas por competições e desafios. O que as leva a mobilizar conhecimentos prévios e
levantar hipóteses para conseguir finalizar um jogo por exemplo. Segundo Vygotsky (apud ROLIM,GUERRA e TASSIGNY, 2008,p.177 ):
O brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem. Brincar é aprender; na brincadeira,
reside a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. O
lúdico torna-se, assim, uma proposta educacional para o enfrentamento das dificuldades no
processo ensino-aprendizagem (VYGOTSKY apud ROLIM; GUERRA; TASSIGNY, 2008, p.177 ).
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CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO E A lelamente à escola (PEREZ, 2002, p. 66).
LUDICIDADE
A partir dos conceitos apresentados
Segundo Val (2006), para a criança co- por estes dois autores é possível constatar
meçar o processo de alfabetização é preciso que a alfabetização é um processo de ensino
desde o início proporcionar métodos que pos- aprendizagem que acontece antes, durante e
sam dar a condição para o conhecimento da depois do período escolar, ou seja, a alfabetileitura e da escrita, tornando essa capaz não zação acontece dentro e fora do ambiente essomente a ler e escrever, mas fazer o uso das colar. A alfabetização é então, a ação de fazer
funções que ela irá construir em convívio com com que a pessoa se aproprie de habilidades
a sociedade. Ler é interagir, dessa forma deve- que levam a leitura e a escrita.
mos incluir símbolos, imagens, jogos, músicas
É um processo contínuo e como tal exicontribuindo para que a criança no decorrer de ge interação entre sujeitos e destes com o obsua alfabetização tenha um caminho de pers- jeto de aprendizagem. Isso vai ao encontro do
pectivas positivas, atraente e com um aprendi- que diz Magda Soares (2004, p.11) “a aprendizado de qualidade.
zagem se dá por uma progressiva construção
Através de leituras sobre o tema foi pos- do conhecimento na relação da criança com o
sível constatar que um conceito básico para a objeto língua escrita”. A criança assim, aprende
alfabetização é de que ela é um processo que à medida que estabelece uma relação de inteleva a aprendizagem inicial da leitura e escri- ração com a linguagem escrita.
ta. Ou seja, alfabetizada é aquela pessoa que
Neste aspecto podemos dizer que Emídomina habilidades básicas para fazer uso da lia Ferreiro se aproxima de Magda Soares no
leitura e escrita. Vejamos alguns conceitos de que se refere ao modo de compreender a alfaalfabetização. Para Val (2006, p. 19):
betização. Ambas compreendem esse aprendizado como um processo contínuo e construPode-se definir alfabetização como o ído a partir de vivências ligadas ao contexto
processo específico e indispensável de apro- social linguístico dos alunos Soares (SOARES,
priação do sistema de escrita, a conquista dos 2004,p.11).
princípios alfabético e ortográfico que possibiPara a criança começar o processo de
litem ao aluno ler e escrever com autonomia. alfabetização é preciso desde o início proporNoutras palavras, alfabetização diz respeito à cionar métodos que possam dar a condição
compreensão e ao domínio do chamado “códi- para o conhecimento da leitura e da escrita,
go” escrito, que se organiza em torno de rela- tornando essa capaz não somente à ler e esções entre a pauta sonora da fala e as letras (e crever, mas fazer o uso das funções que ela irá
outras convenções) usadas para representá-la, construir em convívio com a sociedade. Ler é
a pauta, na escrita (VAL, 2006, p. 19).
interagir, dessa forma devemos incluir símbolos, imagens, jogos, músicas contribuindo para
Já para Perez (2002, p. 66) a alfabeti- que a criança no decorrer de sua alfabetização
zação:
tenha um caminho de perspectivas positivas,
atraente e com um aprendizado de qualidade.
É um processo que, ainda que se inicie
formalmente na escola, começa de fato, antes
Hoje ainda nos deparamos com muide a criança chegar à escola, através das di- tos educadores que se limitam ao auxílio de
versas leituras que vai fazendo do mundo que cartilhas, livros e sem perceber deixam o lado
a cerca, desde o momento em que nasce e, lúdico para trás causando sérios problemas de
apesar de se consolidar nas quatro primeiras aprendizagem em muitos alunos Através de atiséries, continua pela vida afora. Este processo vidades é possível construir um espaço amplo
continua apesar da escola, fora da escola para- na leitura e na escrita. O educador ao incluir
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o lúdico deve estar preparado para a temática que irá trazer consigo, apresentar jogos,
músicas, brincadeiras que possa estimular o
processo de alfabetização, muitos desses processos ajudam a desenvolver e solucionar dúvidas e até mesmo inserir um aluno num grupo
de amizades e até a busca pelo desconhecido.
Para Pinto e Lima (2003, p. 5):
A brincadeira e o jogo são as melhores maneiras de a criança comunicar-se sendo
um instrumento que ela possui para relacionar-se com outras crianças. É através das atividades lúdicas que a criança pode conviver com
os diferentes sentimentos que fazem parte da
sua realidade interior. Ela irá aos poucos se conhecendo melhor e aceitando a existência dos
outros, estabelecendo suas relações sociais
(PINTO; LIMA, 2003, p. 5).
A prática de um jogo possibilita tanto
para o desenvolvimento do intelecto da criança quanto para sua relação interpessoal, fundamental para o processo de aprendizagem.
Assim sendo, quando jogam ou criam os seus
próprios jogos, as crianças terão uma compreensão maior de como o mundo funciona e de
como poderão lidar com ele à sua maneira. Os
jogos, portanto, podem ser afirmações do que
está acontecendo, ou representações do que
as crianças entendem.

Uma aula com características lúdicas
além de jogos e brincadeiras, precisa muito
mais de uma atitude do educador educar os
educandos, trazendo uma mudança cognitiva
principalmente afetiva onde o educando interage por completo com a aula. O educador deve
aguçar a curiosidade da criança com os desafios do mundo, as viagens pela imaginação o
moldar e dar a forma aos diferentes elementos
que podem ser transformados em brinquedos.
Segundo Negrine (1997, p.83):
No momento em que os pedagogos em
geral se despertarem para atribuir importância
as atividades lúdicas no processo do desenvolvimento humano e propor a disseminação de
espaço lúdico como forma de concretar está
inovadora maneira de pensar pedagógico, nos
deparamos com uma provável profissão emergente, ou seja, a formação do brinquedista ou
do ludotecário como outros preferem denominar (NEGRINE, 1997, p.83).

Assim sendo o educador deve se
transformar em um ludotecário trazendo para
o contexto escolar atividades que propiciem
um ambiente agradável e acolhedor para seus
educandos fazendo que eles aprendam brincando. Como diz Dohme (2003, p. 79): “Os
jogos são importantes instrumentos de desenvolvimento de crianças e jovens. Longe de servirem apenas como fonte de diversão, o que já
seria importante, eles propiciam situações que
No que consiste aos tipos de jogos, é podem ser exploradas de diversas maneiras
importante destacar que são normais às ex- educativas.”
pressões como: jogo tradicional e os jogos populares. Para Murcia (2005. p,110):
Dessa forma as atividades lúdicas
são de extrema importância para chamar a
O jogo tradicional é aquele transmitido atenção do educando na transmissão de atide geração em geração, quase sempre de for- vidades consideradas por eles como sem imma oral. De pais para filhos e de filhos para portância, ou seja, com pouco significado ou
netos; de crianças mais velhas para crianças precisão de apreender certo conteúdo.
menores. [...] O jogo popular faz referência ao
JOGOS QUE AUXILIAM NO PROCESque procede do povo, por isso se define o ‘jogo SO DE APRENDIZAGEM
popular’ como aqueles que ‘são praticados pelas massas e não necessariamente são jogos
É possível aprender brincando? De
tradicionais, mesmo que com o tempo possam acordo com os estudos mais recentes não só
se perpetuar (MURCIA, 2005. p,110).
é possível como garante a qualidade de aprendizado. Os jogos e brincadeiras permitem ao
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educando uma melhor fixação do conteúdo e
maior interesse para aprender. Segue abaixo
relação de jogos e brincadeiras que podemos
realizar durante o ensino fundamental (BROUGÉRE, 1995).
O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distração dos alunos; ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do
organismo ocupando um lugar de suma importância na educação escolar. Através do jogo
o indivíduo pode brincar naturalmente, testar
hipóteses, explorando toda a sua espontaneidade criativa (BROUGÉRE, 1995).
O jogar é essencial para que a criança manifeste sua criatividade. É somente sendo criativo que a criança descobre seu próprio
eu. A seguir sugestões de atividades que podem auxiliar esse processo de ensino aprendizagem, fazendo uma alfabetização prazerosa
(BROUGÉRE, 1995).
JOGO DA COESÃO E COERÊNCIA

Fonte:
https://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/
TEXTO LACUNADO
O objetivo deste jogo é fazer com
que os jogadores leiam e montem suas histórias que estão fragmentadas no palito de sorvete. Essa atividade poderá ser feita com os
próprios textos dos alunos.
Material: palitos de picolé e textos impressos em tiras

De acordo com estudos contidos no
site (brincar brincando) O objetivo dos jogos
é despertar nas crianças a consciência textual.
Torná-las capazes de identificar a coerência e
a coesão das frases/ textos. Material: embalagem de leite para montar cubos e folhas coloridas para encapá-los. Palavras impressas (cubo
1- artigos e pronomes, cubo 2 – substantivos,
cubo 3 – verbo de ligação, cubo 4 – adjetivos).
Organização da classe: Posicionar a
sala ou um determinado grupo em círculo
Após nomear as caixas com as palavras descritas acima, selecionar alguns alunos
para irem jogando os cubos. Ao deixá-los cair
Fonte:http://atividades-escolares1.bloquestioná-los sobre a formação das frases e gspot.com/2018/10/leitura-em-palito-de-picodeixá-los analisar as combinações dos cubos a le.html.
cada jogada. Construindo significado, coesão
e coerência.
ESCRITA COM LETRAS MÓVEIS
E segundo o site (criando e alfabetizando), o alfabeto móvel é muito útil em nosso dia
a dia em sala de aula, pois auxilia na alfabetização do aluno, em sua introdução à leitura, para
formação de palavras, letra inicial, letra final,
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número de letras. Podemos realizar diversas
atividades como escrita de nome, reescrita de
parlenda, ditados.
É uma atividade interessante para realizar com alunos em hipóteses silábicas diferentes, por exemplo um aluno silábico sem valor
com um aluno silábico alfabético para confrontar o som e a escrita.

Fonte: http://educacaoespecial-nedivonfruauff.blogspot.com/2012/04/dados-rimados-e-domino-de-rimas
DOMINÓ DAS PALAVRAS

Fonte: https://criandoealfabetizando.
blogspot.com/2015/02/alfabeto-movel.html
JOGO DAS RIMAS
Em outros site como (educação especial), mostram que além de divertidas, as atividades com rimas, sejam elas no início ou no
final das palavras, despertam a criança para a
consciência fonológica. Por essa razão é tão
importante que durante os anos iniciais escolares as crianças façam atividades que estimulem a consciência da rima e da aliteração.

Assim, podemos encontrar várias atividades lúdicas nos sites e aplicá-las como ferramenta de aprendizagem como o “Dominó de
palavras”, que, basta dividir a turma em grupos
de 4 participantes. Cada participante recebe
sete cartas e, na sua vez de jogar deverá ler
em voz alta a palavra escrita na carta e a figura,
começando o jogo. O próximo aluno tem que
encaixar a sua carta no jogo e assim sucessivamente. Quem encaixar a última carta ganha
o jogo.

Este jogo proporciona a compreensão
de que as palavras são compostas por unidades sonoras; desenvolve a consciência fonológica.
Comparar palavras quanto a semelhanças sonoras
Fonte:
https://www.pragentemiuda.
org/2010/10/domino-de-palavras.html
BINGO DAS HISTÓRIAS
Outra atividade lúdica encontrada nos
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sites é o “bingo das histórias” que é muito bom
para trabalhar a leitura e funciona como um
jogo da velha. Quem conseguir marcar primeiro uma carreira de três contos grita “bingo” e
vence a partida. Os mesmos contos aparecem
em todas as cartelas em posições variadas,
mas em algumas situações é possível que
mais de um jogador feche uma carreira com
os mesmos contos, em posições diferentes, ao
mesmo tempo.

Fonte: https://www.pragentemiuda.
org/2010/10/bingo-do-conto-de-fadas.html

Fonte:
https://www.pragentemiuda.
org/2010/10/bingo-do-conto-de-fadas.html
JOGO DOS ENVELOPES MÁGICOS
E para finalizarmos, temos também nos
sites explicações e regras de como jogar, um
aprendizado que propicia à criança saber respeitar do outro. Este jogo contém: Envelopes
contendo em cada um, a figura de um animal e
as letras que formam o seu nome.
Regras do Jogo:
1- Os envelopes são colocados em
uma mesa.
2- A professora chama um aluno de
cada vez para escolher um envelope.
3- Depois que todos os alunos pegarem um envelope, este deverá ser aberto e o
aluno deverá montar o nome do animal.
4- A medida que o aluno for terminando poderá pegar outro envelope.
Ganha quem conseguir montar mais
nomes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho, ora apresentado, teve como objetivo, entender que hoje na Educação não se
deve mais existir apenas a alfabetização de forma a ser restrita a leitura, escrita e linguagem, é
preciso que se desenvolvam práticas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento integral
da criança.

O professor tem que estar apto a novas mudanças e a prática de novos conhecimentos,
ter o conhecimento de novos instrumentos que regem essa educação e que se empenhe para
que possa realizar um trabalho que propicie o desenvolvimento da criança utilizando das inúmeras práticas hoje já existentes e que se especialize não só através da formação superior, mas
também acompanhar as novas adaptações que estão sendo lançadas.

O trabalho na Educação é um campo em desenvolvimento que possibilita não somente
o aprendizado do aluno, mas também a profissionalização do docente em busca de aulas com
rendimento positivo e satisfatória O aluno tem que ter o desejo pelo aprendizado, e essas novas
técnicas possibilita uma inserção satisfatória, fazendo com que uma simples aula se torne menos exaustiva e mais apreciada.

Aprendizagem prazerosa é um processo que ocorre enquanto a criança brinca, não percebendo que está aprendendo. Desta forma elas se divertem e aprendem. Assim aprendizagem
e prazer aliados ao lúdico, transforma-se em aprendizagem prazerosa. Tais aprendizagem acontece de forma natural, espontâneas, motivadas pelas brincadeiras.

Trabalhar com crianças cria a possibilidade de eternizar a infância e aproveitar a fase
mais bela da vida por mais tempo. Que a ludicidade e a criatividade vire uma prática constante
nas realidades escolares. Que a magia do aprender não dependa somente daquilo que não possuímos e que a esperança por dias melhores não morra em nossas escolas. Com certeza não
mudaremos o mundo, mas auxiliaremos a transformar as pessoas. Que cada professor e aluno
brinquem mais ousem mais e aprendam mais mutuamente.
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DESENHO INFANTIL NA EDUCAÇÃO

RESUMO: O espaço pedagógico é reportado como cenário de descobertas, aprendizagens, conhecimentos, é para a criança um local de novidades expostas, de interação e de integração
com o mundo externo. O desenho, no entanto contribui para o crescimento físico, emocional
e cognitivo da criança. O grafismo infantil pode se originar de momentos não previsíveis, e
com certa frequência são relacionados a acontecimentos ou circunstâncias simultâneas aos
fatos por eles vivenciados, assim a criança desenha aquilo que apresenta aspecto relevante
a sua vivência escolar, familiar e social. O trabalho emerge da reflexão sobre o desenho na
Educação Infantil e busca analisar e entender a importância deste recurso no ensino de Arte.
O artigo é elaborado através de levantamento bibliográfico em livros, revistas, artigos acadêmicos, teses, internet, periódicos, entre outras fontes de pesquisa que abordam o tema
proposto. A concretização do artigo possibilitou compreender que um simples rabisco pode
apresentar a realidade e os anseios em que a criança vive, pois neste processo é que ocorre a
interação e ação com o meio transmitindo para o desenho expressão e linguagem subjetiva,
e interiorizada.

Palavras-chave: Desenho; Arte; Educação Infantil; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

desenho infantil possui importante característica, pois representa mais o que a
criança sabe e entende de um objeto do que é visto pela mesma. Deste modo
reflete a imagem e conceito objeto, entretanto recorta seu significado. O desenvolvimento da criança está associado à capacidade de representação, para que aconteça o
pensamento, é necessário que seja possível tornar presente, ou seja, substituir coisas ausentes,
através de palavras e principalmente na forma de imagem.

A discussão sobre o tema foi motivada pelo desejo de conhecer as contribuições do desenho no desenvolvimento infantil. A cada representação realizada pela criança os símbolos e o
desenho passam a ser uma necessidade, e assim que estes pequenos se inserem no processo
de aprendizagem, desde a etapa pré-operatória, fase em que se inicia o processo de representação, interligando com o imaginário e com a escrita como se esta fosse um jogo contendo regras.
Deste modo a escrita deixa o estágio de representação mental passando a ser uma representação gráfica, cheia de sentidos, primeiro percorre pelo plano de representação mental somente
depois possui representação gráfica assim como o desenho.
Deste modo o desenho infantil está diretamente associado à aquisição de novas aprendizagens podendo ser considerado o precursor da escrita. Diante deste contexto o artigo tem
como objetivo compreender a influência do desenho infantil no processo de ensino e aprendizagem tendo em vista que este recurso é um elemento que compõe a Arte na Educação. Para
concretização da pesquisa foi realizado estudo bibliográfico através de livros, artigos, revistas,
periódicos, internet entre outros meios que abordam o tema proposto.
Por meio da Arte se adquire novas habilidades e conhecimentos, além de aprender de
modo lúdico e divertido. A educação através da Arte auxilia no desenvolvimento estético e criativo, pois a Arte transforma, liberta e oportuniza novas possibilidades. Contudo adquirir gosto pela
Arte torna a criança um indivíduo ativo, reflexivo e um futuro cidadão crítico.
O levantamento de dados para compor este artigo contribuiu de modo significativo para
compreender o papel do desenho na Educação Infantil. Rabiscos e traços é para a criança a
expressão de seu mundo, num simples modo de imitar interpretar em seu modelo particular.
Ao fazer os primeiros traços a criança transcreve em forma de linguagem o espaço criado em
seu interior com a junção da imaginação e a criação acerca do que é vivenciado e visto no seu
cotidiano.
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De forma desordenada e desproporcional a criança começa a tentar representar
a realidade adquirindo consciência da forma
Na rotina diária da educação não é (LOWENFELD; BRITTAIN,1977).
novidade trabalhar com desenhos, no entanO Estágio Esquemático (Figura 3) ocorto se faz necessário sempre entrar no assunto
re na terceira etapa, em grande maioria o início
e refletir sobre propiciar as crianças oportuni- ocorre aos sete anos e pode esticar até os nove
dades de criação e de expressão, respeitando anos de vida. Esta fase já se desenvolve o conseu modo de agir e pensar sobre o mundo. ceito de formas e os desenhos são descritivos,
Desenhar não é apenas um gesto mecânico representativos e organizados (LOWENFELD;
derivado do acaso, cada traço, possui um sig- BRITTAIN,1977).
nificado, e, é para a criança um ato prazeroso
de representação e expressão transitado entre
A quarta e última etapa se inicia aos
nove anos e pode estender até os doze, é chao imaginário e o real (SILVA, 2002).
mada de Estágio do Realismo (Figura 4). Esta
Rabiscos e traços são formas de co- fase é marcada por autocrítica em seus desemunicação desde os tempos hábitos, mas nhos, e estes embora ainda cheios de simbopara a criança que descobre esta arte o im- logia e possuem maior aparência com o real
portante não é apenas atribuir significados aos (LOWENFELD; BRITTAIN,1977).
seus traços e sim divertir com as propriedades
Luquet (1969), um dos pioneiros a esdo lápis, da tinta e do giz em sua nova descotudar o desenho infantil, o considera uma reberta. Aprimorando seus grafismos a criança presentação do modelo interno do objeto visto
faz do desenho uma exposição de seus pen- pela criança, também dividindo o desenho insamentos, de suas emoções, de seus desejos, fantil em quatro etapas. A primeira etapa denoexteriorizando suas facetas e brincando com a minada de Realismo Fortuito, com início no enrealidade, desta forma o desenho ganha sim- torno dos dois anos e divide-se em duas fases:
bologia e significados potencializando a capa- o desenho voluntário e o desenho involuntário.
cidade criativa. Em sua maioria os primeiros No primeiro a criança desenha intencionalmendesenhos simbólicos feitos pelas crianças é o te, mas vê nos rabiscos semelhanças com insdesenho humano, o qual representa a família trumentos e objetos conhecidos; na segunda
fase os desenhos são realizados mediante ao
(DERDYK. 1994).
prazer do movimento e do que vê exposto no
Lowenfeld e Brittain (1977) definiram e papel.

AS ETAPAS DO DESENHO INFANTIL

estudaram as etapas dos estágios do desenho
infantil o que ajuda a compreender a criança
em seu desenvolvimento, embora não é fácil
perceber as etapas em sua transição. A primeira etapa é o Estágio das Garatujas (Figura 1),
que ocorre no entorno dos dois anos da criança. Esta fase é marcada por rabiscos intencional e de forma desordenada, onde aos poucos
adquire controle e organização.

Denominada de Realismo Falhado ou
Incapacidade Sintética a segunda etapa se inicia por volta dos quatro anos e pode se estender até os dez ou doze anos. Nela os desenhos
são independentes, os objetos desenhados
não possuem relação entre si. A terceira etapa
é quando as crianças representam os desenhos pelo seu conhecimento intelectual, chamada de Realismo Intelectual, neste ocorre a
reprodução de objetos que se vê e também a
A segunda etapa tem início por volta reprodução daqueles que estão ausentes. Nesdos quatro anos de vida e sua duração é apro- te período a criança já consegue representar
ximadamente até os sete anos, é chamado de distâncias, profundidades, usar legendas e organizar posições (LUQUET, 1969).
Estágio Pré-Esquemático (Fig. 2).
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O Realismo Visual é a quarta etapa do
desenho infantil segundo Luquet (1969), esta
fase a criança já desenha e representa aquilo
que se vê. As etapas e os estágios definidos
por estes autores não deve ser considerada
de modo rigoroso, é necessário levar em conta a especificidade de todas as crianças e as
experiências por elas vividas e adquiridas. A
definição de desenho apresentada ajuda na
compreensão e no entendimento de seu desenvolvimento. As crianças em seus anos iniciais possuem métodos próprios de pensar,
de expor suas emoções e seus pensamentos.
Cabe ao profissional da educação por meio da
arte proporcionar novas experimentações respeitando seus espaços e seus entendimentos
(LUQUET, 1969).

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO
O grafismo adentrar no cenário infantil
mesmo antes de início escolar, seus primeiros
contatos ocorrem no ambiente familiar, com
amigos, com vizinhos ou também por meio de
contatos com livros de gravuras, desenhos infantis televisionados, internet, videogames entre outras tantas representações gráficas. No
entanto grande maioria das crianças já inicia
na escola com vivências e conhecimentos dos
desenhos (SILVA, 2002).

Entre esses dois pólos também concentra uma
visão fantasiada do desenho infantil, os considerando como obras originadas da genialidade natural.
O educador tem seu papel na produção do desenho infantil, pois o mesmo varia
conforme o contexto pedagógico e a influência teórica que orienta a tomada de decisão
deste. O fato é que com o inicio da criança no
sistema educacional, seu desenho passa por
alterações qualitativas, o que antes era apenas
uma influência sutil do ser adulto, ganha espaço e passa a ser padronizado conforme aponta
Silva (2002):
Crianças que em casa não têm oportunidade para experimentar lápis e papel, passam a ter esta possibilidade, além de participar
junto com colegas que sempre desenharam,
de momentos onde os desenhos serão partilhados e conjuntamente executados (SILVA,
2002, p. 33).
A interação com os demais alunos
contribui para uma melhoria significativa no desempenho e desenvolvimento das competências nos anos iniciais da criança, além de o
professor também ter papel de destaque nesta
transição. O ambiente escolar possibilita que
a criança tenha outros moldes gráficos, o que
leva a riqueza de experiências e amplia seus
conhecimentos no desenhar. Escolarizar as
crianças ocasiona mudanças, produz alterações benéficas no seu pensar e reorganizar as
práticas de atividades. Principalmente com relação ao desenho, onde os pequenos grandes
artistas desenvolvem de modo efetivo, modificam e ampliam seu repertório no ato de desenhar (LOWENFELD, 1997).

O desenho infantil constantemente é
tema de estudo e utilizado em testes de personalidade, inteligência, avaliação psicológica,
habilidades, destrezas entre outros, em sua
maioria se focaliza apenas o produto e não
as etapas de produção e todo seu processo,
acarretando uma análise descontextualizada
do grafismo, o que pode gerar conclusões não
Trabalhar com a educação infantil enaptas naquilo que está em análise (DERDYK,
volvendo desenho pode ser enriquecedor, pois
1994).
ao desenhar a criança estimula seus pensaPara Silva (2002) inserir o desenho no mentos e a visão sobre sua ação e produção
processo educacional oscila entre dois pólos, gráfica. No entanto é válido ressaltar que o mau
de um lado a exoneração do valor educacional, desempenho do professor pode empobrecer o
e de outro a instrumentalização do desenho, desempenho infantil e sua capacidade de decom entendimento do que deve ser ministra- senhar.
do, com intuito de melhorias na coordenação
perceptivo motora ou outro ângulo psicológico.
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No cotidiano escolar podemos averiguar a importância do deste profissional na
atividade com desenho quando o aluno solicita
apoio, ou quando ele apenas observa o grafismo de seu colega, sendo algo que ele ainda
não consegue desenhar com perfeição. Com o
tempo a criança desenvolve suas capacidades
e habilidades passando a fazer sozinha aquilo
que antes se fazia necessário auxílio do professor, e isso é espelho da importância das relações estabelecidas entre os educandos e a
relação aluno professor (SILVA, 2002).

Nos livros didáticos é possível notar
a priorização da Matemática e da Língua Portuguesa, visto que demais áreas do conhecimento são abordadas com menor ênfase e por
vezes deixadas em segundo plano. Contudo
não somente livros com também alguns professores abordam o desenho e demais recursos
pedagógicos diretamente ligados a Arte como
ferramentas de distração e entretenimento (SILVA, 2011).
Há uma grande necessidade de conhecer a construção da cultura e a bagagem que
a criança traz consigo, é entender que estes
sujeitos produzem suas próprias identidades
culturais influenciadas por um emaranhado de
fatores. O espaço pedagógico é um dos principais influenciadores para a formação social e
cultural da criança respalda Silva (2011):

Vygotsky (2001) aponta que brincar,
desenhar e escrever é compartilhado de um
aspecto comum, sendo esta uma função simbólica essencial no aprendizado da escrita.
Existe uma relação entre o gestual e a origem
dos escritos sendo esta relação às garatujas
no grafismo da criança. As crianças em seus
anos iniciais fazem uso da dramatização, demonstram por gestos o que seria para estar
A escola que é um espaço construído
no papel, sendo os rabiscos um suplemento a para a criança, vem ameaçando ou sufocanrepresentação feita por gestos.
do a infância com as portas fechadas, a falta
de interação como mundo exterior, entre ouA Arte no desenho consiste na produção daquilo que a criança vê e vivencia, sendo tros aspectos. Por estes e outros fatores, ela
uma linguagem gráfica, que tem como conse- ressalta a importância de trabalhos que procuquência a representação, no entanto o dese- ram dar voz as crianças e justiça que para isso
nho é fase inicial para o desenvolvimento da é necessário criar condições de interlocução
escrita, assim podemos dizer que o professor com as crianças (SILVA, 2011, p. 8).
e a Arte caminham em passos simultâneos
(LOWENFELD, 1997).
As diretrizes de ensino carregam os
preconceitos inerentes aos conteúdos para
formação infantil, caracterizada pela despreO DESENHO E A ARTE
ocupação do desenho. De acordo com Silva
Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Ba- (2011) isso ocorre por que:
ses) Lei n° 9394/96 em seu artigo 2°, a primeira fase da Educação Básica, a Educação InfanA própria concepção tecnicista vem
til, tem como objetivo desenvolver integralmente endossar o anacronismo que se instaura, uma
a criança nos seus anos iniciais que segundo o vez que as bases teóricas que fundamentam as
documento corresponde até os seis anos. Esta propostas educacionais em arte praticamente
etapa prioriza-se o desenvolvimento do aspec- inexistiam. O apelo ao modelo como recurso
to físico, psicológico, social e intelectual, com
tornou-se elemento recorrente nas escolas e o
complemento da ação familiar e comunitária.
protótipo do professor competente seria aquele
Portanto a Educação Infantil não deve se limitar
em desenvolver somente duas áreas principais, que dispusesse de maior volume de modelos
a Matemática e Língua Portuguesa, mas sim ex- – principalmente para datas comemorativas –
plorar e utilizar de todos os recursos possíveis em seu material de trabalho. Para planejar, lane cabíveis como artes, música, linguagem oral çava-se mão de tais recursos, utilizando uma
e escrita, sociedade e natureza (BRASIL, 1996). ou mais daquelas imagens (SILVA, 2011, p. 9).
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O professor também é influenciado
pelo conceito adquirido sobre o desenho e a
arte ao longo da experiência adquirida durante
sua formação pessoal e pedagógica, assim o
olhar que o professor:
[...] dirige ao desenho da criança apoia-se nas concepções nas concepções que ele
tem sobre o desenho enquanto linguagem,
ideias constituídas na sua própria história e
experiência com a linguagem. Apoiam-se também em seus conhecimentos sobre as possibilidades do grafismo infantil, noções adquiridas
durante sua formação e ao longo de sua experiência profissional. Todo esse conhecimento traduz-se em expectativas com a produção
infantil, que definem o diálogo que o professor estabelece com a criança sobre seus desenhos, interação que pode ser marcada pelo
incentivo, pela advertência, pela indiferença
(SILVA, 2011, p.9).
A desigualdade econômica e social deixou a sociedade ansiosa buscando ascensão
social por meio da escolarização. Esta busca
desordenada ocasiona um aprendizado acelerado mesmo na fase infantil, assim se esquece
da criança e seu modo específico de desenvolvimento e aprendizado. A criança se torna um
pequeno adulto potencialmente capaz de crescimento rápido e aprendizado acelerado, numa
competição constante (KISHIMOTO, 2001).
Desenvolver aulas na Educação Infantil
requer do educador atividades musicais, artísticas e lúdicas, que proporcione capacidades
capazes de auxiliar na alfabetização. A arte é
concebida como recurso educacional colaboradora do desenvolvimento das capacidades
da criança, as tornando mais críticas, sensíveis, comunicativas, sensíveis, imaginativas e
mais com maior atenção naquilo que as rodeia.
Silva (2011) afirma que a facilidade no acesso
as novas ferramentas, recursos tecnológicos,
bibliográficos, o aprimoramento na formação
do educador e os enfoques no que norteiam
a Arte geraram uma visão renovada sobre sua
definição e seu ensino:

O que antes era uma aula mecânica,
que ensinava aos alunos “como fazer” (servindo apenas como treino manual, passatempo
ou ainda um descanso entre as aulas consideradas mais importantes e sérias), passa a ser
questionado, repensado, revisado e redesenhado. Novos posicionamentos teórico-metodológicos dão suporte as iniciativas em arte e
o entendimento do papel do professor de arte
suscita uma prática transformadora, resultando
em contribuições significativas para uma ação
docente mais eficiente e comprometido (SILVA,
2011, p. 10).
Ao conhecer a Arte a criança tem possibilidade de ligamento às diversas áreas do
conhecimento, as relacionado com o seu espaço diário. O estudo de Artes incita na criança à força de comunicação, a dimensão dos
sonhos, as cores, a sonoridade da poesia, os
gestos, as formas, e são aguçadas todas as
possíveis criações. A Arte possibilidade que a
criança desenvolva seu modo único de ver o
mundo, além de estimular as habilidades e produzir estratégias para resolução de possíveis
problemas (SILVA, 2002).
Nos primeiros anos de vida a criança
se comunica e representa seu mundo por meio
de várias linguagens. Silva (2011) diz que por
meio da Arte a criança dá início a sua produção
textual, seja esta arte musical, teatral ou por
meio do desenho, se expressando de distintos
modos. Este recurso entusiasma e edifica um
novo modo de escutar, de ver com diferença,
assim introduz uma compreensão diferente daquela já existente.
O ensino de Arte não deve objetivar
somente preencher o tempo de ociosidade, e
sim é necessário articular este ensino com as
demais áreas do conhecimento, estabelecendo
a integração, o desenvolvimento e a interação
socioafetiva da criança. O ato de criar é considerado fator importante na pessoa humana
dando equilíbrio a vida, pois a criação auxilia o
dia a dia, torna as pessoas mais inovadoras, e
também socorre nas resoluções de problemas
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afirma Sans (2001). Esta área do conhecimenO DESENHO E A ARTE NA EDUCAÇÃO
to deve ser inserida na educação como meio
INFANTIL
de estímulo do pensamento criador, para que o
intelecto e a imaginação caminhem em passos
A Arte é um meio de expressão que
simultâneos.
resulta na identidade de uma pessoa e de sua
cultura, este ensino faz desabrochar a criativiPiaget (1971) diz que o corpo humano dade humana. Configurada pelo que é imagie qualquer órgão que ele compõe precisa de nável, palpável e sensível a Arte em suas variaalimentos para crescer e se desenvolver, esse das práticas educativas se agrupa em análise
fato também se repete com as atividades da de cores, formas, linhas, ritmos e deixa a commente, desde mais simples até as tendências preensão de que esta disciplina possui uma
com maior elevação. A mente precisa de ali- linguagem onde há poder de expressão e de
mentos constantes, ou seja, de estímulos para comunicação por meio de desenhos, comunise desenvolver, estímulos esses exteriorizados, cação, pintura modelagem, colagem, entre alpois a realidade externa é o estímulo necessá- gumas outras tantas formas artísticas. Barbosa
rio para alimentar e exercitar a imaginação e (2008) afirma que a arte:
a mente. O desenho enquanto atividade é um
Capacita um homem ou uma mulher
dos impulsos exteriores mais importantes no
a não ser um estranho ao seu meio ambiente
desenvolvimento da mente infantil:
nem estrangeiro a seu próprio país. Ela supeAs atividades gráficas como o dese- ra o estado de despersonalização, inserindo o
nho pode reproduzir signos que indiquem co- indivíduo no lugar ao qual pertence reforçando
nhecimentos, interesses, valores, dificuldades, e ampliando seus lugares no mundo (BARBOou seja, através do desenho e das palavras à SA, 2008, p. 18).
criança tem expressado sua subjetividade e faOs trabalhos com Arte não devem ser
vorecido o acesso à cultura da infância e de
outras influências presentes no curso de suas impostos como passatempo educacional, entretanto ministrar esta área como simples pasvidas (SILVA, 2011, p.11).
satempo, às atividades desenvolvidas perde
seu real significado que é de cultura e sensibilização. Segundo Silva (2011) em alguns casos
A Arte no processo pedagógico ensina
também é possível notar o trabalho com esta
o aluno de modo lúdico, e faz desse espaço
disciplina somente em datas comemorativas
um local mais agradável contribuindo de forma
ou na ilustração das paredes escolares. Iluscognitiva e afetiva para o desenvolvimento da
trações estas que nem sempre são elaboradas
expressão infantil. Por meio da Arte a criança
pela criatividade infantil e sim com intervenção
expressa seus sentimentos, relata seus dese- do adulto.
jos, e evidencia tua personalidade. Diante deste contexto o professor pode conhecer melhor
Na Educação Infantil a Arte deve ter
seu aluno e identificar suas habilidades e difi- espaço assegurado, uma vez que, o desenculdades (KISHIMOTO, 2001).
volvimento artístico infantil revela o espaço e a
época em que vive a criança, além de exteriorizar suas ideias, oportunidades, seu potencial,
sua reflexão e quais produções artísticas esta
criança tem acessibilidade (BARBOSA, 2011).
Portanto trabalhar com Arte nesta etapa da
Educação Básica deve ter uma atenção voltada para o desenvolvimento da criança em sua
faixa etária.
294

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

A aprendizagem se dá por um processo construtivo o qual envolve fatores determinantes como motivação externa, interna, experiências e algumas escolhas realizadas por
esta criança realizadas (DERDYK, 1994). O ato
criativo deve ser exclusivo da criança, porém
para que ocorra este processo é necessária
uma intervenção educativa:

Diante do exposto, evidencia a necessidade de uma ação pedagógica no conteúdo
de Arte focada em ensinar esta disciplina como
linguagem vultosa ao desenvolvimento social,
cultural e humano. Tomando essa área do conhecimento num ferramenta triangular que considere o fazer artístico, a contextualização e a
apreciação, implicado de subjetividade do ensino cabe usar o desenho como linguagem e
Operar no mundo dos símbolos é per- construção social eficaz para o desenvolvimenceber e interpretar elementos que se referem a to em sua totalidade (FERREIRA, 2001).
alguma coisa que está fora dos próprios objetos. Os símbolo representam o mundo a partir
das relações que a criança estabelece consigo
mesma, com as outras pessoas, com a imaginação e com cultura (BRASIL, 1998, p. 91).
Segundo o documento RCNEI (Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil) (BRASIL, 1998) o desenho necessita ser
destacado ao trabalhar com Arte, sendo um
fator importante na construção das demais linguagens visuais. Desenvolver o desenho é resultado de várias mudanças, os quais os rabiscos se aprimoram até se originarem símbolos.
As transformações ocorrem devido à interação
que a criança possui com seu espaço e como
simples ato de desenhar.
Segundo Iavelberg (2008), o desenho
infantil é uma linguagem pictórica, cultivada,
elaborada e construída por meio de semblante
invariante funcional, conceitual e da diversidade social. A criança vive, e a imaginação recria
passos vividos, sendo assim a criança cria ao
desenhar uma realidade embasada naquela já
vivenciada: O desenho é um processo complexo que envolve imaginação, realidade cotidiana, figuração, e tem como mediação a palavra.
[...] a opção por uma teoria direciona as ações
do docente em sala de aula e é com base nela
que o desenho vai ser focalizado (FERREIRA,
2001, p. 151).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora com abordagens variadas, não consta divergência entre os autores citados sobre a importância do desenho na Educação Infantil. Este grafismo é composto por etapas, fases,
movimentos e estágios dentro de um mesmo processo de desenvolvimento humano. O desenho
é alicerce analítico necessário para a criança progredir, assim seu desenvolvimento coopera
para a representação de símbolos, para o desenvolvimento emocional, motor e como consequência é fator fundamental na aprendizagem num todo.
Com o estudo foi possível analisar e compreender o desenho e sua importância na expressão enquanto a criança ainda não possui domínio sobre a linguagem escrita e a língua oral.
O modo de interpretação destes grafismos e os estereótipos que as crianças usam para fazer
sua produção gráfica muitas vezes podem servir como um sinal de que algo está errado, e ser
um alerta para os pais e professores.
O desenho integra o desenvolvimento humano principalmente no anos iniciais, onde na
maioria das vezes este é usado para expressar os sentimentos e habilidades destes pequenos,
entretanto a interpretação do desenho infantil depende do olhar de quem o interpreta. É um
conteúdo que deve ser ministrado como qualquer outra disciplina da grade escolar e é uma
realização cultural que deve trabalhada e valorizada.
O desenho precede a escrita, porém os dois atuam numa relação interdependentes,
pois quanto maior for as oportunidades adquiridas pelas crianças para reproduzir no papel a
impressão de sentimentos e emoções do mundo que as rodeia, mas estarão preparadas para
se apoderar da escrita, sendo esta também um modo de representação. A interpretação do desenho se dá de forma consecutiva, por meio de diferentes observações e análises, no entanto
estes procedimentos são necessários para que o profissional desempenhe seu trabalho com
qualidade.
Contudo, acreditamos que o artigo atingiu o objetivo proposto pois foi possível compreender a importância do desenho no processo de inovação, imaginação e produção espontânea
o que ocasiona o despertar da criatividade na Educação Infantil e na Arte. Ser criativo é agregar
as ideias, ou seja, associá-las produzindo um emaranhado de respostas a aquilo que foi estimulado, sendo o estímulo fundamental para que qualquer pessoa consiga se desenvolver, principalmente para as crianças nos anos iniciais que possuem pela frente um caminho de muitas etapas
para superar e seguir em frente.
O desenho infantil é a aproximação da criança com o mundo, através de representações sócio intelectuais, assim sendo transporta elementos da vida social para o mundo mental,
transpassando para o papel aquilo que a capacidade psicomotora da criança permite. Algumas
ocasiões o educador espera da criança a elaboração de uma representação gráfica o mais próximo possível do real o que leva muitas crianças a se distanciar da arte de desenhar, perdendo
o gosto por este recurso. Fato este que é desnecessário uma vez que de
acordo com o crescimento e amadurecimento da criança, seu grafismo
espontaneamente se desenvolve possibilitando uma representação
mais próxima do real.
Assim concluiu-se que o desenho possibilita que a criança
expresse seus sentimentos e que este também é uma ferramenta
essencial para a formação pessoal e escolar, pois desenhar é lúdico,
é momento de brincadeiras que proporciona reflexão, prazer e imaginação, além de atestar aos adultos o modo como a criança vê e interage com o meio social, cabendo o professor compreender o papel de
promovedor do desenvolvimento Infantil e articulador da Arte na educação.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA: o ensino de gramática de
forma contextualizada e reflexiva

RESUMO: Uma das questões mais comentadas e criticadas no âmbito da didática e da formação de professores de língua portuguesa é a forma de se ensinar gramática. O ensino dessa
disciplina tem sido fundamentalmente baseado em regras, conceitos, normas ditas corretas,
sem levar os alunos a pensar e refletir sobre o que estão estudando e qual é o objetivo destas
regras. Notamos isso pelos dados das avaliações do sistema educacional, nos quais os alunos
chegam ao fim do ensino básico sem conseguir dominar os conteúdos importantes da língua
portuguesa. Assim, o objetivo deste artigo é investigar a prática pedagógica do professor de
língua portuguesa com respeito ao ensino de gramática nas etapas do ensino fundamental e
médio na Escola Estadual Doutor Genésio de Almeida Moura. Realizamos uma entrevista com
professores de língua portuguesa do ensino fundamental e médio e os resultados mostram
que a maioria dos docentes se mostrou que eles não acreditam que o ensino de uma gramática mais contextualizada funcione, o que os leva a recorrer e a persistir por uma prática de
ensino tradicional, ou seja, continuar trabalhando apenas com o uso de frases soltas e isoladas, defendendo um ensino técnico, criando ainda uma expectativa irrealista e inerte de que
o aluno conseguirá ler, falar e escrever numa linguagem culta.
Palavras-chave: Ensino Gramatical ; Língua Portuguesa; Gramática Contextualizada; Análise
Linguística.
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INTRODUÇÃO

U

ma das questões mais comentadas e criticadas no âmbito da didática e da formação de professores de língua portuguesa é a forma de se ensinar gramática. O
ensino dessa disciplina tem sido fundamentalmente baseado em regras, conceitos, normas ditas corretas, modelo de escrita padrão, sem incentivar os alunos a pensar e refletir
sobre o que estão estudando e qual é o objetivo destas normas. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, afirmam que o estudo
da gramática “aparece nos planos curriculares de língua portuguesa desde os anos iniciais do
ensino fundamental, sem que os alunos, nos anos finais do ensino médio dominem a nomenclatura” (BRASIL, 2000, p. 16).
Observamos que os alunos, durante as aulas de gramática, deparam-se com exercícios
mecânicos, tecnicistas, tanto presentes nos livros didáticos como também criados pelo professor. Travaglia (2000, p. 101) menciona que a gramática da língua portuguesa tem se tornado
“prescritiva, mero conjunto de regras que são repetidas anos a fio como formas ‘corretas’ e
‘boas’”. Analisando essa forma de ensino, tanto para o professor como para o aluno, esses conjuntos de regras, conceitos e exemplos isolados “não fazem sentido, nem para o aluno e nem
mesmo para o professor” (KLEIMAN & SEPÚLVEDA, 2014 p. 36).
O resultado está nas avaliações do sistema educacional, como os dados do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), e da Prova Brasil . No ano de 2011, aponta-se que 37%
das cidades brasileiras nos anos finais do ensino fundamental ficaram abaixo da meta estipulada
pelo Ministério da Educação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) avalia
as notas destas avaliações de 0 a 10. Nesta mesma pesquisa, notamos que, do total de municípios do país, 73,5% tiveram notas até 4,4 – que são ruins. Na ponta oposta, a da excelência,
apenas 1,5% das cidades conseguiram notas superiores a 5,5. Destas, cinquenta e três ficam no
Sudeste, vinte no Sul e, apenas uma no Nordeste. Alagoas conseguiu recorde negativo: todas as
cidades do estado ficaram com notas abaixo de 3,4.
Já os dados do Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF 2011 – 2012) apontam
que, entre os alfabetizados brasileiros, com mais de 15 anos, apenas 26% são plenamente alfabetizados, o que significa que essas pessoas conseguem ler, entender, compreender, interpretar
e produzir textos de grande complexidade.
Comparando os dados do INAF e as notas do SAEB, percebemos que os alunos chegam ao fim do ensino fundamental sem conseguir dominar os conteúdos importantes da língua
portuguesa, uma vez que a maioria deles mostra baixo desempenho em dominar bem a língua,
não consegue entender, interpretar e compreender a ideia de um texto e não se mostra capaz de
produzi-lo numa linguagem culta e correta. Apenas poucos conseguem ler, entender, interpretar,
compreender e produzir textos complexos, o que a maioria dos especialistas e pesquisadores
na área da Linguística chamam de letrados.
O problema do domínio da língua não está apenas nas escolas, mas também em todos
os meios sociais em que estamos inseridos: em uma entrevista de emprego, na nossa formação
universitária, etc. Antunes (2014, p.71) aponta um exemplo, dentro deste meio social, que é comum acontecer. Citamos:
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Candidatos são eliminados por não demonstrarem bom desempenho linguístico: não
conseguem, apresentar um projeto, fazer uma carta de apresentação pessoal para uma vaga de
emprego ou para defender um ponto de vista. Desconhecem questões elementares da sintaxe
da frase e, por vezes, até mesmo da ortografia, muito mais, desconhecem questões específicas
da construção e compreensão da atividade discursiva, não tendo assim condições satisfatórias
de envolver–se nas práticas sociais de leitura e escrita (ANTUNES, 2014, P. 71).
Durante o período do ensino básico, sempre nos confrontamos nas aulas de língua portuguesa com a exigência dos professores de memorizarmos nomenclaturas, classificações tanto
morfológicas como sintáticas, exercícios fragmentados e inertes dos usos da língua. A medida
que passamos a ser mais reflexivos, nos convencemos de que essas aulas servem “se não só
não fazem refletir sobre a língua como também não oferecem ganho social?” (NEVES, 2003;
apud ANTUNES, p. 73).
O que podemos dizer também dos nossos futuros professores, formandos em Letras?
Dalvi (2009, p. 117) debate a respeito da formação inicial, que os licenciados em língua portuguesa, assim que saem da graduação, demonstram falta de segurança e de confiança da sua
formação e da sua competência profissional, o que os leva a agir similarmente a outros profissionais que pecam nas suas aulas de língua portuguesa, se prendendo aos aspectos mecânicos e
superficiais dos estudos da língua. A autora menciona que muitos dos estudantes formados em
Letras “demonstram imensa insegurança relativa à sua própria formação e competência profissional”.
Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar a prática pedagógica do professor de língua
portuguesa com respeito ao ensino de gramática nas etapas do ensino fundamental e médio na
Escola Estadual Doutor Genésio de Almeida Moura. Para isso, os objetivos específicos são: a)
trazer os motivos de se ensinar gramática na disciplina de língua portuguesa; b) analisar os principais motivos que levam tanto alunos quanto professores a não acharem sentido e significado
para o ensino de gramática; c) buscar novas concepções do ensino de gramática, defendidos
pelos diferentes autores, que defendem um ensino de gramática mais contextualizada, significativa, que auxiliem o professor a repensar a sua prática pedagógica; d) entrevistar professores do
ensino fundamental II e ensino médio da instituição pública de ensino da rede estadual de São
Paulo, Escola Estadual Doutor Genésio de Almeida Moura, sobre suas práticas pedagógicas em
relação ao ensino de gramática; e) analisar, por meio das entrevistas, a relação teoria e prática
do ensino de uma gramática contextualizada.
O motivo desta pesquisa é entender porque a gramática é ensinada de forma isolada e
artificial de seu contexto, de forma mecânica, fragmentada, técnica, e ainda sem significado e
não chegando a atingir as habilidades e competências esperadas para aquele aluno em relação
à língua, à linguagem, à oralidade, à leitura, à compreensão, à interpretação e à produção escrita.
Como professor de rede pública estadual, preocupo-me com esse tipo de situação, pois
penso que a profissão professor, agente transformador de uma sociedade protagonista, precisa
ser levada a sério, repensar na sua prática pedagógica, buscar novos conhecimentos e novas
técnicas de ensinar, levando o aluno a atuar a sentir-se integrado numa sociedade letrada, se
tornando um ser crítico e intervir. Isso significa o professor se deixar levar pela reflexão da posteriori (PERRENOUD; 2000, p.158), ou seja, é o professor fazer uma análise reflexiva sobre a sua
ação, que o ajude a repensar a sua prática pedagógica e na sua formação profissional.
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PARA QUE SERVE A GRAMÁTICA?
Quando éramos estudantes, talvez tivéssemos nos questionado: Por que temos que
estudar isso? Para que serve saber a diferença
entre sujeito simples e composto, o verbo no
modo indicativo e subjuntivo, ou complemento
nominal do adjunto adverbial? Refletimos que
o problema não é o surgimento destas perguntas que levantamos, mas sim a ausência das
respostas convincentes para estas perguntas.
Observamos que, a maioria dos professores
de língua portuguesa, não encontram outra razão para ensinar o que ensinam nas aulas de
gramática, a não ser recorrer ao modo tradicional, revelando uma prática docente alienada de
seus propósitos mais básicos.

gua que não seja serva de seus usuários, que
exista em função de si mesma [...] Não existe
uma gramática fora da língua. É na interação, é
no cruzamento de todas as nossas ações verbais que a gramática vai se internalizando e se
consolidando, a ponto de se estabelecer como
algo constitutivo do saber linguístico de todo
falante (grifo da autora), (ANTUNES, 2014, p.
24-25).

Assim, percebemos que o ensino dos
conteúdos gramaticais faz parte do processo
do ensino-aprendizagem do uso da língua materna, e, conforme Campos (2012, p.31), “deve
refletir, portanto, essas mesmas compreensões
básicas sobre a língua e a linguagem”. Acreditamos que o estudo bem orientado da gramática possibilita os alunos aprenderem a pensar
Para Campos (2012, p. 17-19), há pelo por si mesmos e formularem os seus pontos
menos três razões do ensino de gramática nas de vista sobre a língua de forma mais criterioaulas de língua portuguesa: (I) “aprimorar a sa, racional e consequente.
competência do aluno o uso da língua, tanto
Pensando no papel do professor de línna modalidade oral quanto na modalidade escrita”; (II) “propiciar conhecimentos a respeito gua portuguesa, a gramática tem papel fundade um dos elementos formadores da identida- mental nas aulas da língua materna, pois tanto
de cultural do brasileiro, a língua portuguesa” e o professor como aluno, usuários da língua, re(III) “para a formação das habilidades cogniti- fletem sobre o seu funcionamento e sobre seu
vas do aluno” que leve-o à “apropriação do co- uso com eficiência, segundo suas intenções,
nhecimento se faz propriamente pela reflexão”. seus objetivos e as exigências das situações
comunicativas. Falando sobre o papel docenEntendemos que a gramática, tanto de- te, Kleiman e Sepúlveda (2014, p. 37) afirmam
senvolvida na oralidade como na escrita, ajuda que:
o portador da língua a passar para um nível
para o próprio professor, o conhecimais elevado do desenvolvimento da fala. Todo
usuário da língua concretiza seus atos de fala mento gramatical é essencial para fazer inexercendo uma competência comunicativa, em tervenções didático-pedagógicas, relevantes.
que precisa combinar elementos da língua para Para poder conduzir a reflexão linguística em
se transmitir uma ideia, tanto oralmente como sala de aula, o domínio da gramática – enquanpor escrito. Por isso, o portador da língua preci- to corpo de conhecimento sobre o sistema da
sa seguir regras combinatórias na parte fonoló- língua – é indispensável. O conhecimento do
gica, morfológica, sintática e semântica. Visto funcionamento das regras da língua faz parte,
que a língua é prática de uso social e interativo, ou deve fazer parte, do conjunto de saberes
a gramática não trabalha de forma isolada, se- específicos do professor de Língua Portuguesa
parada ou distante. Para Antunes (2014, p.24- sobre o conteúdo da sua matéria (KLEIMAN;
25), a gramática é um dos componentes de SEPÚLVEDA, 2014, p. 37).
que se constitui uma língua. A autora explica
quenão existe língua que não esteja a serviço
de sua comunidade de falantes; não existe lín302
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Acreditamos que, quando o professor
define a sua postura pedagógica e tem em
mente o objetivo de desenvolver as habilidades
intelectuais do aluno, passa-se a se preocupar
com o fato de que, durante todo o processo de
ensino-aprendizagem, deve criar espaços para
que o aluno esteja sempre pensando e construindo o seu próprio saber. Entendemos que a
gramática é uma ferramenta imprescindível nas
aulas de língua portuguesa, pois ajuda tanto o
professor como o aluno a refletir sobre a língua
e seu funcionamento. Vale a pena lembrar as
palavras do psicólogo russo Vygotsky (1989, p.
86), ao afirmar sobre os estudos da gramática:
A gramática é um assunto que parece
ter pouca utilidade. Ao contrário das outras matérias escolares, não ensina novas habilidades
à criança, pois esta já conjuga e declina antes
de entrar na escola. Já se chegou até mesmo
dizer que o ensino de gramática na escola poderia ser abolido. Podemos replicar que a nossa análise mostrou claramente que o estudo da
gramática é de grande importância para o desenvolvimento mental da criança (VYGOTSKY,
1989, p. 86).

O QUE HÁ DE ERRADO NO ENSINO DE
GRAMÁTICA?
O ensino de gramática nas aulas de língua portuguesa se tornou um problema constante. Seu ensino tem sido fundamentalmente
baseado apenas em regras, exercícios com
frases soltas e descontextualizadas, querendo
seguir normas ditas corretas, modelo de escrita padrão, sem levar em consideração o aluno a raciocinar, a pensar, a refletir sobre o que
está estudando e para que serve tantas regras
gramaticais. O ensino gramatical na forma tradicional está tão presente nas aulas de língua
portuguesa que, segundo Kleiman & Sepúlveda
(2014, p.42), “é defendida pela maioria dos professores”, pois eles acreditam que o “aluno que
não fala a norma culta não conhece a gramática
do português e, portanto, precisa ser ensinado”.
As autoras mostram que o ensino de gramática
na forma tradicional, chamando de “análise gramatical”, é ensinado de forma “isolada de seu
contexto, estudando as estruturas da língua: fonológico, sintático, e o semântico, de forma fragmentada” (ibidem, p.33). Falando ainda da gramática tradicional, Travaglia (2000, p. 38) afirma
que o ensino gramatical se tornou prescritivo:
O ensino prescritivo objetiva levar o aluno
a substituir seus próprios padrões de atividade
linguística, considerados errados/inaceitáveis;
por outros, considerados corretos/aceitáveis. É
ao mesmo tempo prescritivo, pois a cada ‘faça
isto’ corresponde um ‘não faça aquilo’. Esse tipo
de ensino está diretamente ligado à primeira
concepção de linguagem e à gramática normativa e só privilegia, em sala de aula, o trabalho
com a veracidade escrita culta, tendo como um
dos seus objetivos básicos a correção formal da
linguagem (TRAVAGLIA, 2000, p. 38).
Por isso nos questionamos: o que leva
os professores de língua portuguesa a insistir
nesse tipo de ensino prescritivo, sabendo que
tal ensino não leva o avanço e o progresso dos
alunos? Observemos a tabela de uma pesquisa
feita por Neves (1990, apud TRAVAGLIA 2000)
sobre quais são as prioridades de ensino que
os professores de língua portuguesa colocam
nas suas aulas.
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TABELA 1 – Conteúdos prioritários dos
professores de língua portuguesa
Classes
Gramaticais
Sintaxe
Morfologia
Semântica
Acentuação
Silabação
Texto
Redação
Fonética e
Fonologia
Ortografia
Estilística
Níveis de Linguagem
Verificação

39,71%
35,85%
10,93%
3,37%
2,41%
2,25%
1,44%
1,44%

O que talvez pode induzi-los a continuarem neste tipo de ensino é bem frisado pelo
autor ao argumentar que é o “comodismo, o
desconhecimento de alternativas e outras razões alegadas, como exigência do currículo,
dos pais e da sociedade por meio de seus concursos” (ibidem, p. 102-103).

Antunes (2014) segue a mesma linha
de raciocínio de Travaglia a respeito de como
funcionam as aulas de língua portuguesa. A
autora afirma que a maioria dos professores
está preocupada em focar apenas nos elementos isolados de estruturação e composição de
0,96%
frases soltas e abstratas, ensinar as classes
0,80%
das palavras e suas funções. Percebe-se, en0,32%
tão, que essa preocupação de ensino deixa de
lado a compreensão e a interação linguística.
0,32%
Assim, as aulas de gramática de língua portu0,16%
guesa acabam se tornando insignificantes, improdutivas e superficiais, o que Antunes (2014,
Fonte: Neves (1990, p. 12 - 14, apud p.41) chama de “prática de descontextualizaTRAVAGLIA 2000).
ção da análise linguística” (grifo da autora).
Notamos na tabela 1 que os professores de língua portuguesa estão mais preocupados em ensinar conteúdo das classes
gramaticais e com a análise morfológica e sintática das palavras. Observa-se também uma
concentração muito grande voltada ao estudo
da língua (classes gramaticais, morfologia e
sintaxe) de forma teórica, pela qual priorizam
apenas os estudos dos elementos linguísticos
(substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, preposições, etc.) e sua classificação
(tipos de substantivos, tipos de adjetivos, tempos verbais, diferentes tipos adverbiais).
Já as aulas de leitura, compreensão,
interpretação e produção textual são menos
trabalhadas em sala de aula, o que compromete o desenvolvimento de leitura, compreensão,
interpretação e produção textual de nossos alunos. Segundo Travaglia (2000, p. 101), a maior
parte das aulas de língua portuguesa “é gasta
no aprendizado e utilização dessa metalinguagem, que não avança, pois, ano após ano se
insiste nos mesmos tópicos gramaticais”.

Para compreendermos melhor como
funcionam as aulas de gramática hoje, apresentamos um exemplo de uma atividade ,
apontada por Antunes (2014, p. 44 - 45), que
é muito comum ocorrer nas aulas de gramática. A presente atividade é tirada de um texto
de Machado de Assis, no qual são trabalhados
apenas elementos gramaticais da língua, conforme os exercícios são propostos a seguir:
Era uma mosca azul, asas de ouro e
granada.
Filha da China ou do Indostão.
Que entre as folhas brotou de uma rosa
encarnada,
Em certa noite de verão.
E zumbia, e voava, e voava, e zumbia,
Refulgindo ao clarão do sol
E lua, – melhor do que refulgiria
Um brilhante do Grão Mogol.
[…]
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1 – Qual adjetivo correspondente as loO ensino de gramática na perspectiva
cuções adjetivas sublinhadas do texto?
tradicional está mais preocupado em estudar
regras, memorizá-las, realizar exercícios corretos, mas sem trazer significado sobre o funcio2 – Encontra–se dígrafo vocálico na namento da língua. O ensino passa a ser visto
opção:
como chato, desnecessário e até traumatizante por meio das avaliações que os professo( ) melhor ( ) encarnada ( ) certo
res realizam, não levando em conta quais as
dificuldades que os alunos têm a respeito do
funcionamento da língua. Antunes (2014, p.75)
3 – Na frase: “Filha da China ou do mostra o que acontece nas aulas de língua
Indostão” temos:
portuguesa:

( ) 25 fonemas ( ) 22 fonemas ( ) 21
pouca leitura; quase nada de escrita de
fonemas ( )
textos; pouca oralidade mais formal; pouca atividade à volta da aplicação vocabular; pouca
atividade de pesquisa, de análise e reflexão;
4 – “Era uma mosca azul…” a palavra muito esquema de classificação; muita análise
sublinhada é numeral ou artigo?
sintática de frases descontextualizadas e cada
coisa com seus nomes, que precisam ser identificados, sobretudo nas avaliações (ANTUNES,
Podemos analisar neste exercício que 2014, p.75).
o foco principal do texto é saber se o aluno
conhece os adjetivos, as locuções adjetivas, os
dígrafos, os fonemas, os numerais e os artigos.
NOVA CONCEPÇÃO DE ENSINAR A
As perguntas são feitas de forma aberta e com
GRAMÁTICA
alternativas, que não leva o aluno a refletir sobre
o funcionamento da língua, mas apenas preenO ensino de gramática constitui um
cher as respostas de exercícios que reparamos dos mais fortes pilares nas aulas de português
serem superficiais, técnicos e decorados. Po- e chega a ser, em alguns casos, a preocupademos levantar alguns questionamentos: onde ção quase exclusiva dessas aulas. Nas últimas
está a compreensão deste texto? Que gênero duas décadas, entretanto, vem se formando
foi tratado? Que relevância tem cada uma das um movimento de revisão crítica dessa prátiperguntas feitas? Que importância ou diferença ca. De acordo com Mendonça (2006, p.199), o
tem, neste caso, saber identificar um dígrafo que faz emergir a nova proposta é focar numa
vocálico, um artigo ou numeral?
“prática de análise linguística” em vez de “aulas de gramática”.
Por isso, somente nas décadas de
1980 e 1990 houve trabalhos de pesquisa da
necessidade de repensar o ensino de gramática, ou conforme Barbosa (2010, p. 155), “teve
início, no Brasil, um processo mais intenso”. A
partir da década de 1980, continua a autora,
documentos curriculares brasileiros começaram a propor a organização do ensino de português em termos de práticas: prática de leitu305
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ra, prática de produção de textos e de análise
linguística. Dentre esses documentos, citamos
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs
do1º e 2º ciclos), com respeito ao ensino da
gramática:
O ensino de Língua Portuguesa, pelo
que se pode observar em suas práticas habituais, tende a tratar essa fala da e sobre a linguagem como se fosse um conteúdo em si,
não como um meio para melhorar a qualidade
da produção Linguística. É o caso, por exemplo, da gramática que, ensinada de forma descontextualizada, tornou-se emblemática de um
conteúdo estritamente escolar, do tipo que só
serve para ir bem na prova e passar de ano
— uma prática pedagógica que vai da metalíngua para a língua por meio de exemplificação,
exercícios de reconhecimento e memorização
de nomenclatura. Em função disso, tem-se discutido se há ou não necessidade de ensinar
gramática. Mas essa é uma falsa questão: a
questão verdadeira é para que e como ensiná-la (BRASIL, 1998, p.31).
Notamos, nos PCNs, que ensino da
gramática de forma descontextualizada ocorre
desde os anos iniciais do ensino fundamental,
que prolonga aos anos finais do ensino fundamental até o ensino médio. Por isso, acreditamos que o ensino gramatical é fundamental
nas aulas de português, para que o sujeito portador da língua compreenda o funcionamento
dela, tanto na oralidade como também na escrita e sua produção. É um trabalho contínuo
que prolonga no decorrer dos anos do ensino
básico. Os PCNs do 3º e 4º ciclos mencionam:

Deve-se ter em mente que tal ampliação não pode ficar reduzida apenas ao trabalho sistemático com a matéria gramatical.
Aprender a pensar e falar sobre a própria linguagem, realizar uma atividade de natureza
reflexiva, uma atividade de análise linguística
supõe o planejamento de situações didáticas
que possibilitem a reflexão não apenas sobre
os diferentes recursos expressivos utilizados
pelo autor do texto, mas também sobre a forma pela qual a seleção de tais recursos reflete
as condições de produção do discurso e as
restrições impostas pelo gênero e pelo suporte
(BRASIL, 1998, p. 28 e 29).

Portanto, nos PCNs não é argumentado em aulas gramaticais, mas sim, em análise
linguística , que foca nos funcionamentos e nos
elementos estruturais da língua e que leva o
portador a refletir no seu funcionamento.
O trabalho da análise linguística é feito a partir dos anos iniciais do ensino fundamental. Mendonça (2006, p.206) afirma que
a “análise linguística não elimina a gramática
das salas de aula como muitos pensam, mesmo porque é impossível usar a língua ou refletir
sobre ela sem gramática. A análise linguística
engloba, em outros aspectos, os estudos gramaticais”.
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diferentes situações de interação comunicativa e que, por isso mesmo, serão construídos
e consumidos com recursos próprios: textos
Segundo Antunes (2014, p. 47), gra- adequados e variedades linguísticas utilizados
mática contextualizada “é a gramática a servi- em cada caso”.
ço dos sentidos e das intenções que se queiEntendemos que o texto é também
ra manifestar num evento verbal, com vistas
a uma interação qualquer”. De acordo com a uma ferramenta de comunicação e corresponautora (idem, 2013, p. 85), “não existe língua de o desenvolvimento da competência comusem gramática. Ela compreende o conjunto de nicativa e da capacidade de produção e comregras que especificam o funcionamento da preensão, nas mais diferentes situações de
língua”, porém, não uma gramática tradicional, interação comunicativa. Assim percebemos
prescritiva, que torne as aulas de português, que entre interlocutor e receptor precisa de
tanto para alunos como para professores, in- elementos linguísticos que se combinem facilsignificante, mas sim, uma gramática contextu- mente a compreensão de sentido do que se
alizada, reflexiva, voltada para os usos sociais, quer comunicar, qual é a intenção, a finalidade
que leve os sujeitos portadores dela a compre- e para quem é dirigido. É aí que entra a graenderem, e que ajude nas atividades de com- mática, pois ela ajuda ambos a entender como
preensão, interpretação e produção de textos: esses elementos linguísticos são combinados
dentro de uma situação de comunicação deA gramática, enquanto elemento cons- terminada, englobando não só o conjunto de
titutivo das línguas, é sempre contextualizada, enunciados por eles produzidos como também
uma vez do que nada dizemos – oralmente o evento de sua enunciação.

O QUE É ENSINAR A GRAMÁTICA DE
FORMA REFLEXIVA?

ou por escrito – acontece em abstrato, fora
de uma situação concreta de interação. Existe
sempre um contexto, uma situação social qualquer, onde o que dizemos pode assumir um
determinado sentido e cumprir uma determinada função comunicativa (ANTUNES, 2014, p.
39).
Ao ensinar a gramática de forma contextualizada, envolve-se também a reflexão
sobre ela, isto é, uma gramática reflexiva. Travaglia (2000, p. 142) cita Soares (1979) para
conceituar que gramática reflexiva é “uma
gramática em explicitação, que surge da reflexão com base no conhecimento intuitivo dos
mecanismos da língua que o aluno já domina
inconscientemente”. Mas essa gramática reflexiva é muito mais do que apenas ter ou dominar o conhecimento mecânico da língua, para
o autor, é ampliar sua capacidade de usos da
língua, desenvolvendo sua competência comunicativa. Onde encontramos esses usos da língua? De acordo com Travaglia (2000, p. 142),
esses usos práticos da língua estão por meio
de “atividades com textos utilizados nas mais

Assim, verificamos que ensinar a gramática de forma reflexiva, ou seja, de forma
contextualizada, representa atividades de observação e reflexão sobre a língua que busca
detectar, levantar suas unidades, regras e princípios que constituem o funcionamento dela,
presentes nos diversos tipos de textos circulados. É uma gramática que investiga os elementos linguísticos usados pelo autor que ajuda o
locutor a entender como a língua funciona e
sua intencionalidade de usar esses elementos,
o que chamamos de análise linguística.

Para uma melhor compreensão das
diferenças básicas entre a gramática tradicional e a gramática contextualizada, chamada de
análise linguística, observemos a tabela elaborada por Mendonça (2006):
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QUADRO 1: As diferenças básicas do ensino de gramática tradicional/ gramática contextualizada
Gramática Tradicional
Concepção de língua como sistema,
estrutura inflexível e inviável.
Fragmentação entre os eixos de ensino: as aulas de gramática não se relacionam
necessariamente com as da leitura e de produção textual.
Metodologia transmissiva, baseada na
exposição dedutiva (do geral para o particular,
isto é, das regras para o exemplo) + treinamento.
Privilégio das habilidades metalinguísticas.
Ênfase nos conteúdos gramaticais
como objetos de ensino, abordados isoladamente e em sequência mais ou menos fixa.

Gramática contextualizada (ou prática
de análise linguística)
Concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita as interferências dos
falantes.
Integração entre os eixos de ensino: a
análise linguística é ferramenta para a leitura e
a produção de textos.
Metodologia reflexiva, baseada na indução (observação dos casos particulares
para a conclusão das regularidades/regras).
Trabalho paralelo com habilidades metalinguísticas e epilinguísticas.
Ênfase nos usos como objetivos de
ensino (habilidades de leitura e escrita), que
remetem a vários outros objetos de ensino
(estruturais textuais, discursivos, normativos),
apresentados e retomados sempre que necessário.
Centralidade dos efeitos de sentido.
Fusão com o trabalho com os gêneros, na medida em que contempla justamente
a intersecção das condições de produção dos
textos e as escolhas linguísticas.

Centralidade da norma padrão.
Ausência de relação com as especificidades dos gêneros, uma vez que a análise é
mais de cunho estrutural e, quando normativa,
desconsidera o funcionamento desses gêneros nos contextos de interação verbal.
Unidades privilegiadas: a palavra, a
Unidade privilegiada: o texto.
frase e o período.
Preferência pelos exercícios estruturais
Preferência por questões abertas e atide identificação e classificação de unidades/ vidades de pesquisa, que exigem comparação
funções morfossintáticas e correção.
e reflexão sobre adequação e efeitos de sentido.
Fonte: Mendonça (2006, p. 207).
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Analisando o quadro 1, percebemos
que a gramática tradicional está mais preocupada com a forma padrão da língua, voltada a
um conjunto de regras que ensina o portador
a falar corretamente. Entretanto, ela desconsidera as diferentes ações interlocutivas situadas
pelos falantes, tanto na oralidade como também na escrita. É um ensino fechado, que leva
o portador a não refletir sobre os usos da língua no meio em que está inserido.
Podemos perceber que, nas aulas de
língua portuguesa, a preocupação maior é estudar os elementos da língua do micro para o
macro, mas desconsiderando as práticas sociais de leitura, escrita, oralidade e produção
textual, usadas frequentemente no contexto inserido pelo aluno, ou seja, o trabalho de análise e aquisição da linguagem está mais centrado no ponto de vista morfossintático: palavra,
oração e período. Raramente se chega à unidade maior: o texto. Nessa perspectiva, Mendonça (2006, p. 203) afirma que “a listagem
de tópicos gramaticais a serem ensinados assemelha-se, muitas vezes, ao sumário de uma
gramática normativa: da fonologia para a morfologia, daí para a sintaxe e daí para a semântica (da frase), onde parece acabar o universo
dos fenômenos linguísticos”.
Já a gramática contextualizada, ou a
análise linguística, ajuda o portador a refletir no
funcionamento da língua, por meio da leitura e
da produção de textos. É uma gramática mais
aberta, propondo a reflexão, tendo como objeto de ensino as habilidades de leitura, escrita
e produção de textos nos diversos gêneros.
Acreditamos que o ensino da gramática deve
se basear nos usos sociais da língua, ligando-se por essa razão as atividades de leitura
e produção de textos orais e escritos. Ambos
são detentores de um saber gramatical sobre
a língua.

A análise pela análise não faz sentido.
Conforme apontam os PCNs do ensino médio,
é considerado mais significativo que “o aluno
internalize determinados mecanismos e procedimentos básicos ligados a coerência e a coesão do que memorize, sem a devida apreensão
de sentido, uma série de nomes de orações subordinadas ou coordenadas” (BRASIL, 2000,
p. 71).
Retomando os conceitos da gramática
contextualizada, Antunes (2014, p. 40) menciona que uma gramática dos usos “implica dizer daquilo que as pessoas dizem e escrevem
em textos dos mais variados tamanhos, tipos e
funções”. Notamos que um texto, independente
do gênero escolhido, para ser circulado na sociedade é preciso ser escrito de forma correta.
Assim, visto que a linguagem é de uso social,
percebemos que a escola é um espaço onde a
linguagem é de uso social, onde há vivências
interativas em diversas situações. É preciso avivar a consciência de que a linguagem está em
pleno uso também na sala de aula, com muitas
funções diferentes. Ela não é alguma coisa que
está fora da escola, sobre a qual se está apenas falando.

O ENSINO DE GRAMÁTICA EM FORMA
DE TEXTOS
Visto que a língua é algo interacional,
tanto a oralidade como a escrita são indissociáveis. Em base das recomendações de Neves
(2003), mencionamos Antunes (2014, p. 55):
A fala e a escrita não podem ser vistas
como pares opostos, como atividades de competição, nem como duas modalidades que têm
apenas diferenças entre si e nada em comum.
Seria interessante, ainda, que essas semelhanças e diferenças fossem vistas mais como decorrentes dos contextos de uso de uma e de
outra modalidade e menos como determinações inerentes ao sistema gramatical da língua.
Assim, fala e escrita tem diferenças porque diferentes são os modos de a interação acontecer, diferentes são os contextos em que são
309
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situados, e são diferentes ainda as atividades
que se realizam nesses contextos. No trabalho
com a linguagem, pois, não se pode perder de
vista as especificações dos contextos de uso
da fala e da escrita, com as particularidades
decorrentes de cada espaço cultural. O saber
gramatical que objetivamos explicitar e ampliar,
numa perspectiva da interação, deve, portanto, contemplar – e de forma equilibrada – o
que, mais regularmente, ocorre em atividades
de fala e em atividades de escrita, conforme
seus variados contextos de uso apontam para
a maior ou menor formalidade e consequente
monitoramento (ANTUNES, 2014, p. 55, grifos
da autora).

dos interesses dos alunos; (b) o uso do texto
como expediente para ensinar valores morais e
como pretexto para o tratamento de aspectos
gramaticais; (c) o ensino descontextualizado
da metalinguagem, normalmente associado a
exercícios mecânicos de identificação de fragmentos linguísticos em frases soltas.

Como solução para repensar o ensino
de gramática, mencionamos que várias pesquisas foram feitas. Diversos são os trabalhos
de pesquisadores brasileiros que, a partir dos
anos 80, apontam para a necessária mudança
de contrapor a tradição do ensino gramatical
ao ensino da língua voltada para o uso. Podemos destacar um dos trabalhos de João VanPara superar a situação crítica do ensi- derley Geraldi (2012) e para uma abordagem
no gramatical, os PCNs de língua portuguesa mais recente está Irandé Antunes (2014).
sugerem que, ao trabalharmos os conteúdos
gramaticais, utilizemos o texto, nos diferentes
Geraldi aborda aspectos pedagógicos
gêneros, em diferentes contextos:
e sociais da área da língua portuguesa com
base na experiência de professores em sala
A unidade básica da linguagem verbal de aula. Desde 1980 trabalha com a formação
é o texto, compreendido como fala e o discur- de professores, tendo como foco a forma que
so que se produz, e a função comunicativa, o eles ensinam seus alunos a partir do sexto ano
principal eixo de sua atualização e a razão do do ensino fundamental. Com o lançamento da
ato linguístico. O estudo da gramática passa obra O texto na sala de aula, Geraldi propôs
a ser uma estratégia de compreensão/inter- um conjunto de artigos que tinham como propretação/produção de textos. O texto é único posta uma reorientação para o ensino de líncomo enunciado, mas múltiplo enquanto pos- gua portuguesa, com base na leitura e escrita
sibilidade aberta de atribuição de significados, de textos como práticas sociais significativas e
devendo, portanto, ser objeto também único de integradas, e na análise dos problemas enconanálise/síntese (BRASIL, 2000, p. 18 - 19).
trados na produção textual como ferramenta
nas aulas de gramática, ao invés do uso de
exercícios estruturais. Para o autor (2012, p.
Analisando os PCNs para o ensino de 17), a língua e a literatura (falando sobre o uso
língua portuguesa dos anos iniciais e finais do de textos nos diversos gêneros) sempre “perensino fundamental e do ensino médio, perce- maneciam como dois campos separados, de
bemos que, durante as décadas de 60 e 70, o forma didática distribuídos em horários diferenensino da língua era voltado para uma perspec- tes” nas aulas de língua portuguesa.
tiva mais gramatical, uma variedade linguística
bastante próxima da forma padrão e normativa.
Já Irandé Antunes realiza pesquisas,
Somente na década de 80, novas pesquisas em ampla divulgação científica, voltada nas
no campo da linguística permitiram um novo atividades pedagógicas de língua portuguesa,
olhar sobre o ensino da língua materna. Des- como o uso da língua, o texto e o discurso e
tacamos algumas críticas feitas sobre o ensino sua produção, leitura e formação de profesde língua portuguesa tradicional (PCN, 1998, sores. A autora aborda, de forma crítica, os
p. 18): (a) a desconsideração da realidade e pontos negativos do ensino tradicional da gra310
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mática, em que o ensino ainda prevalece na
perspectiva pedagógica voltada para o ensino
da palavra/frase, de forma descontextualizada,
na qual a leitura, a escrita e a produção textual
são deixadas de lado. Antunes (2014, p. 84
e 85) defende um ensino gramatical de forma
contextualizada, de forma real, significativa, e
esse trabalho, segundo a autora, é feito por
meio de textos, pois “a linguagem – construída na reciprocidade da interação –, vai muito
além do que cabe numa frase. É no âmbito do
texto que se mostra, de fato, o que acontece
no exercício da linguagem. O mais óbvio é que
ninguém fala ou escreve – nada! – que não
seja a forma de textos”.
Percebemos que a melhor forma de
se trabalhar o ensino gramatical é por meio
do texto escrito nos seus diferentes gêneros e
contextos. Estamos de acordo com as ideias
defendidas por Antunes (2014, p. 110), pensando sobre a gramática contextualizada:
contextualizar a gramática é apenas
uma estratégia metodológica de análise das
funções que cada uma de suas categorias
cumpre na construção de sentido do texto. É,
portanto, parte de uma perspectiva que pretenda surpreender os usos reais que são feitos
na língua e, por essa razão, pretenda fazer do
texto objeto de ensino e aprendizagem (ANTUNES, 2014, p. 110).

O PAPEL DOS PROFESSORES EM
REPENSAR A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Pensamos como Perrenoud (2000), o
qual ressalta que as habilidades e as competências do professor precisam ser atualizadas,
pois, uma vez construídas, elas não permanecem por uma simples inércia, mas elas precisam ser conservadas. A prática pedagógica,
de acordo com o autor, precisa construir competências, que leve a desenvolver uma pedagogia alicerçada, direcionando a um planejamento didático mais flexível, na qual o professor se
torne um ator coletivo, dando mais espaço a
ação, a observação e a experimentação.
Os professores precisam organizar situações de aprendizagem originadas em pesquisas de ponta didática, explicitando suas
práticas pedagógicas bem como os seus objetivos sobre o que ensinar. Como professores,
precisamos nos preocupar com a nossa formação profissional, ou seja, fazer uma reflexão
sobre a nossa prática pedagógica, saber analisá-la e explicitá-la. Conforme Perrenoud (2000,
p. 158 - 159), precisamos realizar um exercício
de “lucidez profissional, ou seja, uma prática
reflexiva permite, por si só, consolidar estratégias ou desenvolver métodos que, na próxima
vez, evitarão o mesmo desapontamento. Indubitavelmente há aprendizagem, mas depende,
de alguma maneira, da própria reflexão e das
regulações que produz”.
Assim, o nosso objetivo como professores de português não é apenas fazer com
que os nossos alunos adquiram a língua, mas,
conforme Travaglia (2000, p. 142), “é ampliar
sua capacidade dessa língua, desenvolvendo
sua competência comunicativa por meio de
atividades com textos, utilizados nas mais diferentes situações de interação comunicativa”.
Precisamos sempre repensar sobre os procedimentos pedagógicos nas aulas de Português,
assim como afirma Geraldi (2012, p. 37):
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Não se aprende por exercícios, mas
por práticas significativas. Essa afirmação fica
quase óbvia se pensarmos em como uma
criança aprende a falar com adultos com quem
convive e com seus colegas de brinquedo e de
interação em geral. O domínio de uma língua
é o resultado de práticas efetivas, significativas
e contextualizadas. A escola poderia aprender
muito com os procedimentos pedagógicos das
mães, babás e crianças. Duvido que alguém
tenha visto ou ouvido falar uma mãe que dá
exercícios do tipo completar frases, dar listas
de diminutivos, decorar conjugações verbais,
construir afirmativas, negativas e interrogativas
(GERALDI, 2012, p. 37).
Podemos notar que a construção e o
funcionamento da língua ocorrem pelas diversas situações de interação. Há sempre, dentro
desta interação, a reflexão sobre como a língua
se constrói e funciona. Sendo então, entendemos que o propósito do ensino de gramática,
segundo Travaglia (2000, p. 107 - 108), é “desenvolver a competência comunicativa; é essencialmente produtivo para a aquisição de novas habilidades linguísticas, embora o ensino
descritivo e prescritivo possa ter também um
lugar nas atividades em sala de aula”.
Entendemos que as regras gramaticais
são essenciais para que o indivíduo compreenda o funcionamento de combinações necessárias dos elementos linguísticos para transmitir
uma ideia, um pensamento, uma intenção, que
está em circulação na sociedade. Pensando
sobre essas regras gramaticais, que são muito
consideradas nas aulas de língua portuguesa,
Antunes (2013, p. 91) faz uma crítica sobre este
tipo de ensino, em que se baseia apenas nas
regras rígidas gramaticais, “foge à realidade
com que a comunicação verbal e só é possível
na descontextualização das frases isoladas e
artificiais com que são fabricados os exercícios
escolares”. Quando éramos estudantes de língua portuguesa, encontramos essas frases ora
no livro didático, ora criadas pelo próprio professor, em que era exigido que nós, enquanto
alunos, criássemos essas regras gramaticais e
classificaremos esses elementos linguísticos,
por meio de exercícios mecânicos tanto nestas
aulas como também nas avaliações.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como metodologia para o desenvolvimento do presente trabalho científico, realizamos uma pesquisa de campo em uma das
escolas da rede pública estadual do Estado
de São Paulo. Conforme Andrade (2010, p.
131), a pesquisa de campo é uma das técnicas para o desenvolvimento de uma pesquisa,
cujo objetivo “é recolher e registrar, de maneira
ordenada, os dados sobre o assunto em estudo”. Por isso, escolhemos como campo da
pesquisa a Escola Estadual Doutor Genésio de
Almeida Moura, que faz parte das cinquenta e
sete escolas dirigidas pela Diretoria Regional
de Ensino Norte 1, que compreende os bairros
de Pirituba, Jaraguá, Perus, Brasilândia e Freguesia do Ó. A escola fica localizada na Rua
Domingos Averalo, s/nº, no Jardim Damasceno, com uma comunidade muito carente, que
abriga todas as modalidades de ensino (dos
anos iniciais do ensino fundamental ao ensino médio). Em cada período do dia são vinte
turmas, totalizando sessenta nos três períodos
(matutino, vespertino e noturno).
Para realizar a pesquisa, contamos
com a entrevista com quatro professoras de
língua portuguesa, que vão do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) ao ensino médio. Concordamos com Andrade (2010, p. 131) sobre o
papel das entrevistas para o desenvolvimento
do presente trabalho: “a entrevista constitui um
instrumento eficaz na recolha de dados fidedignos para a elaboração de uma pesquisa”.
Em respeito à integridade dos nomes das entrevistadas, classificamo-las pelas letras A (2º e
3º anos do ensino médio), B (8º e 9º anos do
ensino fundamental), C (7º ano do ensino fundamental) e D (6º ano do ensino fundamental).
O questionário consiste em oito perguntas (ANEXO A), sendo que as duas primeiras
referem-se ao tempo de formação acadêmica
e o tempo que atua nesta unidade. Na terceira pergunta, as entrevistadas mostraram a sua
opinião sobre a(s) finalidade(s) da gramática
nas aulas de língua portuguesa. A quarta per312
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gunta como definiam gramática contextualizada. Já as próximas três perguntas são baseadas nas ideias de Antunes (2014, p. 52 e 73),
que foca no trabalho regular por meio da leitura, da produção escrita e da análise linguística, conforme vimos na proposta dos PCN’s de
língua portuguesa. A última pergunta refere-se
ao ponto de vista das entrevistadas sobre o trabalho por uma gramática contextualizada por
meio do uso de textos em suas aulas.
As entrevistas foram realizadas no
período de 1º a 17 do mês de dezembro de
2017. As entrevistadas foram chamadas individualmente, lemos as perguntas e as respostas
eram anotadas à medida que as professoras
participantes da pesquisa respondiam. Todas
as entrevistadas são do sexo feminino. Dentre
elas, apenas duas (A e B) têm mais de dez anos
de formação acadêmica, sendo que a professora A tem trinta e dois anos de formação e
a professora B dezesseis. Enquanto as duas
últimas (C e D) têm apenas dois e quatro anos
de formação. As três primeiras são efetivas (ingressas por meio de concurso público) na unidade, sendo que a professora A tem onze anos
e a professora B dezesseis de atuação nesta
escola. A professora C atua por dois anos. Já
a professora D atuou apenas um ano, pois é
contratada por tempo determinado, dentro da
lei nº1093, que dispõe sobre a contratação de
professores nas instituições públicas de ensino
do Estado de São Paulo .

DADOS DAS ENTREVISTAS
Conforme mencionamos na metodologia da pesquisa, a medida que líamos as
perguntas, as respostas das professoras eram
registradas em cada questionário. Perguntamos as quatro professoras sobre a utilidade e
finalidade do ensino de gramática no ponto de
vista delas (questão 3 - Na sua opinião, para
que serve a gramática nas aulas de língua portuguesa?). A professora A acredita que a gramática defende a norma padrão, o português
correto, o que chama de uma linguagem de
prestígio, em detrimento da linguagem coloquial. Já para a professora B, ela serve como
uma técnica de escrita que auxilia o estudante
no funcionamento da linguagem. Para a professora C, ela serve apenas para aplicar as regras da língua dentro das produções de texto e
compreensão da leitura. Finalmente, a professora D, acha que a gramática serve para que o
aluno consiga compreender a importância de
interpretar a escrita da língua, orientado pelo
uso das classes gramaticais para que fale e
escreva bem.
Na quarta pergunta, Para você, o que
é gramática contextualizada?, todas as professoras concordam que é o trabalho com os diferentes textos circulados no cotidiano, de diversos gêneros, tanto numa linguagem verbal
e não-verbal, sendo que a professora B trouxe exemplos de diferentes textos que trabalha
com os alunos (jornais, revistas, charges, cartuns, etc), procurando mostrar as classes morfológicas e sintáticas.
O trabalho com a gramática contextualizada, de acordo com Antunes (2014, p. 73
- 74), envolve três campos: leitura, produção
textual e análise linguística. Baseando nestes campos, elaboramos as perguntas para a
amostragem da pesquisa. Sendo assim, referindo-se às práticas de leitura na sala de aula
(questão 5 - Você trabalha com leitura de diversos gêneros nas suas aulas de língua portuguesa? Com que frequência?), as professoras
A e C disseram que trabalham com alguns gê313

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

neros todos os dias: literatura de determinado
período, contos, fábulas, textos de divulgação
científica, artigos de opinião. Já as professoras
B e D não mencionaram quais gêneros textuais
são usados, mas afirmam que trabalham com
a leitura toda a semana. Para a professora B,
apenas duas vezes por semana, por meio de
cópias reprografadas, queixando-se da falta de
material da escola.
Na sexta questão, Você trabalha com a
análise linguística? Como é feita e com que frequência?, as professoras A e B afirmaram que
que não trabalham com a reflexão. Para a professora A, é importante que o ensino da língua
seja baseado nas escolas literárias e por meio
de autores correlatos. Enquanto a professora
B, os alunos não têm aprofundamento ou base
gramatical para conseguir fazer uma análise,
pois para ele, os alunos compreendem mais a
gramática tradicional do que a contextualizada,
pois isso exigirá deles mais interpretação de
textos, reflexão e raciocínio. Porém, as professoras C e D afirmam que trabalham com a análise e reflexão linguística, sendo que a professora C não especificou os tipos de leitura, mas
afirma que trabalha com todas. Já a professora
D especificou os tipos de leitura, como crônicas, poemas e artigos, feitos pelo menos uma
vez por semana.
Perguntamos sobre o trabalho com
produções escritas (questão 7 - Você trabalha
com produção de textos? Com que frequência?). Todas as professoras responderam que
trabalham com produções textuais. A professora A realiza duas vezes por semana, tendo
como base os modelos das avaliações do sistema, como a FUVEST e o ENEM. A professora B realiza apenas uma vez por mês, pois os
alunos não conseguem organizar as ideias ao
produzir um texto. A professora C afirma que
trabalha com a produção de textos todos os
dias. E a professora D realiza esse trabalho três
vezes por semana.

Finalizamos a entrevista com a questão
O que você acha de trabalhar com textos nas
aulas de gramática? A professora A acredita
que é possível, mas não é viável, pois defende
seu trabalho por meio das escolas literárias.
Já a professora B acha importante esse trabalho, porém não concorda, pois é difícil para o
aluno, sendo que a gramática pura é mais fácil
para eles. A professor C afirma que não gosta
de trabalhar dessa forma porque não acredita que funcione, é melhor o estudo estrutural
para depois trabalhar por uma gramática contextualizada. Mas a professora D acredita que
é importante trabalhar a gramática com textos,
pois é necessário exemplificar o que está pretendendo ser ensinado e, desse modo, o aluno consegue aprender a teoria relacionando-a
com o uso da língua no cotidiano.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A partir da coleta de dados apresentados, a proposta de análise se interfere ao
longo procedimento padrão que é comparar
os dados coletados com o que está proposto
na fundamentação teórica. Para tanto, a partir
destes dados coletados das entrevistas, iremos
comparar e analisar as diferentes formas pedagógicas de ensinar a gramática em relação à
teoria e à prática do ensino de uma gramática
contextualizada e reflexiva.
Notamos nas entrevistas que a maioria
das professoras ainda recorre ao ensino gramatical de forma tradicional, o que as leva a
continuar trabalhando apenas com o uso de
frases soltas e isoladas, defendendo um ensino técnico, criando ainda uma expectativa irrealista e inerte de que o aluno conseguirá ler,
falar e escrever numa linguagem culta. Concordamos com Antunes (2014) quando utiliza
uma expressão para se referir esse refúgio de
ensino, que é uma “falsa promessa”.
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Por meio desta fundamentação teórica
acreditamos que ensinar o aluno a falar e escrever bem por meio de uma gramática tradicional
pode ser uma falsa promessa porque, para o
aluno, esse tipo de ensino não trará sentido e
significado para ele. Pelo contrário, continuará
cada vez mais desmotivado de aprender essa
disciplina, e isso implicará no seu processo de
ensino-aprendizagem dos elementos fundamentais da língua portuguesa, que são: a leitura, a oralidade, a compreensão, a interpretação
e a produção escrita.

Entendemos que a escola, espaço de
formação e integração da sociedade, precisa
garantir ao aluno a construção de sentidos dos
usos da língua, voltados para o momento de reflexão sobre o funcionamento dela. O trabalho
com os textos de diversos gêneros circulados
na sociedade – contemplados com atividades
de leitura, produção textual e da análise linguística – favorece ao aluno a ter contato com a
língua materna, voltada para os usos sociais.
Os dados das entrevistas nos revelam a necessidade de atualização do conhecimento das
professoras, que as levem a repensar sobre a
Percebemos também nas entrevistadas sua prática pedagógica.
que o ensino de gramática de forma contextualizada, apesar de apenas concordarem como
Não estamos considerando o ensino
proposta dos PCNs, ainda é uma novidade, de gramática como algo sem importância. O
porém não aceita por parte de alguns profes- que estamos analisando e abordando nesta
sores. Embora afirmam trabalhar com os dife- pesquisa é o ensino enfadonho, inflexível e
rentes gêneros textuais em suas aulas, ainda insignificante que está presente nestas aulas.
há uma resistência desta proposta e defesa Acreditamos que a gramática é uma área de
pelo ensino gramatical de forma tradicional, estudo ajuda tanto o aluno como o professor a
pois acreditam que o ensino de gramática con- conhecerem bem o funcionamento da língua e
textualizada não funcione, pode levar o aluno interagi-la na sociedade.
a sofrer dificuldades e implicar na ministração
da aula. Por isso concordamos com Antunes
(2014, p. 35) que os professores ainda acreditam que a gramática tradicional é uma “tábua
da salvação” de seus programas de trabalho
escolar.
É preciso desiludir nos professores de
língua portuguesa de que a gramática ensinada
hoje ainda possa levar aos alunos a saberem a
falar bem, compreender, interpretar e produzir
textos, ou conforme a autora (ibidem, p. 35) desiludi-los dos “poderes mágicos e milagrosos
da gramática”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa, investigamos a prática pedagógica do professor de língua
portuguesa com respeito ao ensino de gramática nas etapas do ensino fundamental e médio.
Para tanto, consideramos que o ensino da gramática é importante uma vez que ajuda o portador da língua a aprimorar a habilidade e a competência de uso dela, tanto na oralidade como
na escrita; oferece condições de aprender os conhecimentos essenciais do funcionamento da
língua; faz parte do processo de formação cognitiva do portador. Sabemos que todo usuário
da língua precisa conhecer e seguir as regras de combinação de seus elementos, ligados as
partes fonológica, morfológica, sintática e semântica, podendo assim concretizar sua habilidade
e competência comunicativa.
Notamos que o ensino dos conteúdos gramaticais é indispensável nas aulas de língua
portuguesa, pois faz parte do processo de ensino-aprendizagem que induz tanto alunos como
professores, usuários da língua materna, a refletir sobre o seu funcionamento teórico e prático
de forma eficaz, segundo suas intenções, seus objetivos e as exigências das situações comunicativas. Acreditamos que um estudo bem orientado da gramática – com objetivos reais e bem
estabelecidos, pensando numa da gramática dos usos sociais e práticos do cotidiano –, possibilita a reflexão e o funcionamento da língua, encontrando sentido de aprender.
Entretanto, percebemos que tanto alunos como professores não encontram sentido e
significado para o ensino de gramática. Acreditamos que isso ocorre pelo fato de o professor
se preocupar em focar apenas no estudo enfadonho de nomenclaturas gramaticais, repetidas
ano após ano, presentes em exercícios mecânicos com frases soltas e abstratas tanto nos livros
didáticos como criados pelo próprio professor, que são exigidos em avaliações bimestrais, conforme afirmou Travaglia (2000).
O ensino de gramática tradicional, ainda defendido pela maioria dos professores, tem
deixado de lado a compreensão, a interação e a reflexão linguística, tornando esse ensino inerte,
abstrato, superficial, improdutivo, além de não levar a lugar nenhum. Também o comodismo e
não encontrar novas alternativas de repensar a sua prática pedagógica favorecem para que o
ensino de gramática a ser cada vez mais descontextualizado.
Observamos, na pesquisa de campo aqui apresentada, que um dos principais motivos
pelos quais levam o ensino de gramática a se tornar cada vez mais descontextualizado é o fato
de os professores acreditarem que o ensino prescritivo da língua ajudará o aluno a dominar língua culta. Notamos que os estudos dos elementos gramaticais se tornaram prioridade nas aulas
de língua portuguesa, desconsiderando o trabalho de análise e reflexão sobre o funcionamento
da língua por meio de textos, envolvendo atividades de leitura, escrita e produção textual. Tal
forma de ensino isola o uso da língua em situações reais, além de tornar tanto alunos como professores inertes ao ensino da gramática da língua materna, pois não está voltada para os usos
sociais.
Pudemos buscar as novas concepções do ensino de gramática, por um ensino de gramática de forma contextualizada e reflexiva, defendidos pelos diversos autores que mencionamos nesta pesquisa, é relacionar a teoria com a prática, podendo favorecer a formação e atualização do conhecimento dos professores. Ensinar gramática de forma contextualizada e reflexiva
é levar o aluno a serviço dos sentidos e das intenções que temos ao comunicarmos com as
pessoas ao nosso redor, ou seja, esse ensino está voltado para os usos sociais da língua, que
leve os sujeitos portadores dela a compreenderem o seu funcionamento. Visto que a língua é um
objeto de interação entre outros sujeitos, essa interação só é possível quando trabalhamos com
atividades de compreensão, interpretação, produção de textos e análise linguística.
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Podemos perceber nesta pesquisa que a proposta de ensino da língua evoluiu com os
PCNs de língua portuguesa e com as bases teóricas dos autores levantados. A oralidade e a
escrita são elementos indissociáveis para que os alunos e os professores, passem as ser portadores ativos da língua, e isso só é possível quando trabalhamos com os diferentes textos, dentro
de seus gêneros, focando o trabalho de leitura, oralidade, interpretação, compreensão, produção
textual e a análise linguística. A fala e a escrita não podem ser vistas como pares opostos, pois
ambas estão diretamente situadas em diversos contextos. Tais observações e sugestões apresentadas pelos autores e pelos PCNs de língua portuguesa têm como objetivo a melhoria do
ensino da língua, com uma nova maneira de ensiná-la de forma eficaz e maior facilidade, fazendo
com que os alunos se interessem mais pelas aulas de língua portuguesa.
A análise das entrevistas coletadas nos revela que ainda há resistência por parte dos
professores de se ensinar a gramática por meio de textos de diversos gêneros, embora o discurso docente de defendê-la ainda é permanente. Não basta afirmar que concorde com a nova
proposta de ensinar a gramática. É colocá-la na prática, acreditando que é possível esse ensino
se tornar prazeroso e real, por pensar em uma gramática voltada para os usos sociais. Notamos
que é necessário, aos profissionais de ensino, repensarem a sua prática pedagógica e buscar
novos conhecimentos e novas estratégias de ensino voltados ao ensino de gramática.
Como professores, precisamos sempre repensar, analisar e refletir sobre a nossa prática
pedagógica que realizamos dia a dia em sala de aula. Notamos, ainda nas entrevistas, que há a
necessidade de uma reflexão sobre a prática e sua formação, que nos ajuda a construir e aprimorar novas competências, que leve a desenvolver uma prática pedagógica de forma alicerçada
e segura, direcionando a um planejamento didático mais flexível, em que o professor se torne
um ator coletivo, dando mais espaço a ação, a observação e a experimentação. Se tratando da
língua portuguesa, não queremos apenas que os nossos alunos aprendam os funcionamentos
da língua, mas sim passem a ampliar a sua capacidade de usá-la em diferentes contextos, desenvolvendo neles a capacidade leitora e escritora, além de dominá-la com eficácia e segurança.
E essa capacidade se dá na sala de aula.
Este artigo trouxe contribuições acadêmicas de como pesquisar, levantar um problema
a ser discutido, acompanhar a teoria dos elementos pesquisados com a prática e refletir sobre
os resultados. A busca de novos conhecimentos de como ensinar a gramática me ajudou a repensar e a refletir sobre a minha prática pedagógica e formação acadêmica, por buscar novos
conceitos de ensiná-la, não de forma descontextualizada, mas para os usos sociais, que leve o
meu aluno a dominar o uso da língua de forma prática e eficaz, encontrando sentido e prazer
em aprender, integrado numa sociedade letrada. Como professor de rede pública estadual e
formando em Letras, acredito que a profissão docente precisa ser levada bem a sério, por fazer
uma atividade de lucidez sobre o que e como está ensinando e sempre se preocupando em
buscar novos conhecimentos, buscar novas estratégias de ensino e aperfeiçoar cada vez mais a
sua formação profissional. Esperamos que este artigo possa contribuir para
futuras pesquisas do assunto abordado.
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ESTUDOS SOBRE OS SURDOS NA
EDUCAÇÃO

RESUMO: Entender a comunidade surda, saber lidar com ela, buscar e aceitar as diferenças,
inseri-los dentro da comunidade que muitas das vezes são excludentes com suas especificidades e saber quais os caminhos que devemos seguir para que eles tenham uma plena experiência dentro da sociedade.A Comunidade surda deve ser entendida como pessoas com
características diferentes, porém tem vez e voz na sociedade, devem fazer parte dos meios de
comunicação em todas as suas especificidades, devem ter seus direitos garantidos. A comunidade escolar deve ser um dos primeiros meios de inserção dessa comunidade, além das famílias que nem sempre são todos surdos e acabam não incluindo esse ente dentro da própria
família. Isso são fatos que devem ser mudados e repensados para o pleno desenvolvimento
dos surdos na sociedade.

Palavras-chave: Família; Comunidade; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

E

sse presente trabalho visa esclarecer e trazer a tona diversas discussões sobre as
pessoas surdas e com deficiência auditiva, quais os caminhos que eles percorrem
desde seu contexto familiar quanto na sociedade, quais as principais dificuldades
enfrentadas e necessidades sentidas.
Dentro do contexto escolar nos deparamos com situações de exclusão social, porém
também existe a exclusão familiar onde filhos surdos de pais ouvintes são excluídos, pois eles
não conseguem se comunicar com eles, e até mesmo famílias constituídas por pessoas surdas
não alfabetizadas que viveram a vida inteira fazendo gestos diversos para se fazerem entender.
Segundo Skinner que foi um dos defensores e precursores do trabalho com surdos no
Brasil a comunidade surda deve ter acesso, ser respeitada, idealizada como seres normais, onde
fazem e sabem se comunicar de diversas maneiras, eles sabem se portar e tem muito mais
atenção do que a comunidade ouvinte que se baseia na sua atenção pela audição e quando
suprimida nesse sentido perde o controle se si mesmo. Os deficientes auditivos têm sua atenção
firmada na visão, então eles compreendem o mundo e interagem com ele de uma forma mais
ampla e com muito mais percepção dos detalhes.
Neste trabalho de pesquisa veremos muitos fatos que fazem com que a comunidade
surda merece ser respeitada e como devemos nos portar ao nos comunicarmos com eles respeitosamente. Saber reconhecer seu valor e suas dificuldades e nos fazermos sempre buscando
meios de nos une enquanto seres humanos.

321

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

OS SURDOS NA EDUCAÇÃO

Há décadas a discussão e as práticas
educacionais vêm permitindo apontar os efeitos devastadores do fracasso escolar da grande maioria dos alunos surdos, resultante dessa
ideologia clínica dominante. Skliar (2001, p.1)
relata que:

Para o pesquisador Skliar (1998, p. 5),
os Estudos Surdos são compreendidos como
um programa de pesquisa em educação que
valoriza as identidades, a língua, os projetos
educacionais, a história, a arte, as comunidades e a cultura surda, a partir de sua diferença,
Foram mais de cem anos de práticas
e não deficiência, e do seu reconhecimento poenegrecidas pela tentativa de correção, normalítico e social.
lização e pela violência institucional, que negavam a existência da comunidade surda, da
Sá (2002, p. 47) considera os estudos língua de sinais, das identidades surdas e das
surdos, como “um movimento que visa recons- experiências visuais, que determinam o conjuntituir a experiência da surdez como um traço to de diferenças dos surdos em relação a qualcultural, tendo a língua de sinais como elemen- quer outro grupo de sujeitos (SKLIAR, 2001,
p.1).
to significante para esta definição”.

Estudos de Sassaki (1997); Aranha
Sendo assim, os Estudos Surdos, por
estarem enraizados nos Estudos Culturais, bus- (2000); Brasil (2002) e Mantoan, (2003) moscam focalizar as questões das culturas, das tram mudanças na escola em decorrência do
práticas discursivas, das diferenças, das lutas emprego de novos paradigmas.
e do reconhecimento do povo surdo, como
pertencente a uma mesma sociedade.
No caso dos alunos surdos, as transformações têm ocorrido sobre as concepções
Diante dessas definições e do percurso de sujeitos surdos, de surdez, da língua dessa
histórico, sabe- se que a definição de surdez comunidade, de políticas educacionais e de
foi direcionada para uma visão médica-tera- análise das relações de poderes e saberes enpêutica, partindo do déficit auditivo e da clas- tre os surdos e os ouvintes.
sificação da surdez, mas que desconsiderou
a experiência da surdez e dos contextos psiReferem-se, principalmente, a aplicacossociais e culturais nos quais o surdo está
inserido e se desenvolve, passando a ser va- ções de modelos de educação bilíngüe e bilorizado e considerado pelos Estudos Surdos. cultural e ao estudo minucioso acerca das concepções sociais, culturais e antropológicas da
surdez (SKLIAR, 1997).
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Ainda para Skliar (2001), as restrições
na organização de projetos políticos de cidadania, dos direitos linguísticos, e as dificuldades
no processo de reorganização e de reconstruções pedagógicas resultam ainda na existência
de conflitos.

Diante dessas colocações, uma nova
visão ou paradigma, não deveria satisfazer-se
com dados quantitativos de fracasso escolar
desses alunos surdos, e nem trabalhar com
estratégias de remediar e naturalizar a surdez.

Atualmente a necessidade está em foA Educação de Surdos, hoje, se encalizar as transformações no nível das repre- contra dividida no que se refere à permanência
sentações que comparam os poderes e sabe- dos paradigmas da Educação Especial, multires clínicos e terapêuticos.
plicando o fracasso da ideologia hegemônica,
ou o movimento de ruptura entre a educação
especial e a educação de surdos.
O fato das discussões sobre a educação de surdos avançaram lentamente revela a
presença de um sentido comum em relação
Ainda, no entendimento de Skliar
aos significados obrigatórios, como classifica (1999), ambas as políticas educacionais, EduSkliar (2001, p. 8): “[...] surdos / deficientes cação Especial e Educação de Surdos, são diauditivos / outros, deficientes / educação espe- ferentemente analisadas.
cial/reeducação / normalização/ integração”.

Essas denominações sugerem também um conjunto de contrastes binários, que é
marcado por uma pedagogia para surdos onde
se constrói a partir de oposições: “[...] normalidade/anormalidade, saúde/patologia, ouvinte/
surdo, maioria/minoria, oralidade/gestualidade” (SKLIAR, 2001, p. 9).

A primeira tem como característica
principal a educação no discurso da deficiência, da incapacidade, voltada para a visão clínica-terapêutica e, a segunda, visualiza a educação com um perfil de práticas educacionais
permeadas de significados ao dar prioridade
ao percurso histórico e cultural, e valorizar e
respeitar o surdo em sua identidade, cultura,
língua e comunidade lingüística e social representadas.

Os surdos são identificados pela sociedade ouvinte a partir dessas oposições, que
os colocam em lados opostos nas relações
sociais, dispondo dos espaços reservados a
eles, para serem apenas meros observadores,
sem participação e muito menos serem considerados. Essa separação deve deixar de ocorrer, pois eles sabem, sentem interagem com o
meio da mesma forma que nós, seres ouvintes.
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Por outro prisma, ao aprofundar os estudos e as práticas em uma nova visão conceitual, será possível que os Estudos Surdos
rompam a dependência representacional com
a Educação Especial e estabeleçam relações
com as linhas de pesquisa em educação.

Com esse rompimento, os Estudos
Surdos poderão reescrever uma nova trajetória
para a Educação de Surdos, preconizando a
identidade, a cultura, a comunidade, a língua
e o “sinal” da comunidade, visualizado e respeitado.

Na Educação Especial, esse novo caminho não é possível de ser visto ou trilhado,
pois a sua concepção não permite ou oportuniza a sociedade majoritária visualizar o surdo,
grupo minoritário, como sendo uma comunidade única em suas oportunidades, participações, percepções e saberes.

Esse horizonte pode ser visualizado
quando consideramos o documento do Ministério da Educação e do Desporto, elaborado
em parceria com a Secretaria de Educação Especial em 1995:

Reivindicam Subsídios para a organização e funcionamento de serviços de educação
especial, com o objetivo de atender aos princípios constitucionais e cumprir o compromisso assumido, no Plano Decenal de Educação
para Todos (1993), de “universalizar, o acesso
à educação e promover a equidade; e concentrar a atenção na aprendizagem” (PEDROSO,
2001, p. 14).

Esse documento contempla o atendimento ao surdo, estabelece a definição de
classe especial contida na Portaria Nacional
de Educação Especial (BRASIL, 1994), e esclarece quanto à organização e funcionamento
desse espaço ao dar prioridade aos aspectos
físicos e pedagógicos, determina que o objetivo seja trabalhar para o pleno desenvolvimento
das potencialidades dos alunos surdos e procura buscar sua efetiva integração na classe
regular, após a aprendizagem da escrita (PEDROSO, 2001).

Percebe-se que o descrito nesse documento não condiz com a realidade encontrada nas escolas regulares, onde os espaços
físicos reservados a essas salas encontram-se,
em sua maioria, nos fundos da escola ou em
lugares distantes dos demais, propiciando a
exclusão.

Toda a organização e funcionamento
desse espaço, a valorização e aplicabilidade
dos recursos pedagógicos, físicos e tecnológicos não garantem o “[...] pleno desenvolvimento das potencialidades dos alunos surdos”
(BRASIL, 1995, p. 65).

O agente multiplicador e aplicador desses recursos, o professor especializado ouvinte, não compreende e não estabelece significados ao aprendizado desse alunado, levando
dificuldades na inclusão desses alunos surdos,
em virtude de muitos professores, que atuam
nessa área, ainda não apresentarem fluência
em Libras.
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Sendo assim, os alunos surdos permaAs citações acima evidenciam que “o
necem por mais de dois anos na mesma clas- mau funcionamento e os seus resultados”, indise, com poucos avanços em seu processo de cam que a Educação Especial não tem contriescolarização.
buído para o sucesso e avanço da escolarização do aluno surdo.
Em função desses argumentos, Pedroso (2001, p. 22), parafraseando Skliar (1998)
concorda que:

Os métodos de ensino só poderão ser
adequados às necessidades especiais dos alunos surdos se forem capazes de incorporar o
modo de viver dos surdos, portanto deverão
ser organizados com a participação do surdo
adulto ou professor surdo, na educação, e com
a presença de profissionais capacitados em Libras (PEDROSO (2001, p. 22).

que:

Por outro lado, a permanência desse
aluno surdo em uma escola inclusiva, em sala
regular em um período e na sala de recursos
em outro, viabiliza o contato com outra cultura
e valores e a aprendizagem de outra forma de
comunicação, o português escrito, sendo respeitado em sua diferença por ser entendido e
se fazendo entender.

Skliar (2001, p. 11), em suas análises,
reafirma e define a Educação Especial como
“[...] um subproduto da educação, cujos componentes ideológicos, políticos e teóricos, são
Pedroso (2001, p. 23) discorre ainda de natureza discriminatória, conduzindo a uma
prática permanente de exclusão e inclusão”.

O mau funcionamento atribuído a essas classes nas últimas décadas e o insucesso
dos seus usuários parecem não estar diretamente relacionados às características do aluno
surdo, mas à concepção de surdez prevalente
nos ambientes escolares, à falta de políticas
que viabilizem modelos de ensino mais adequados a essa população e à má formação
do professor para promover a aprendizagem
(PEDROSO (2001, p. 23).

Nessa leitura, a Educação Especial é
o espaço habitual onde se reproduzem estratégias de naturalização das “dificuldades educacionais” dos surdos e onde a surdez é mascarada.

Esse fracasso da Educação Especial
pode ser compreendido ao se considerar que
a mesma está fundamentada na visão clínica e
médica da deficiência, que busca a cura e a reabilitação do surdo e não oferece perspectivas
para as pessoas na condição de deficientes e
de incapazes, consideradas como incuráveis e
intratáveis.
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Essa visão de política educacional para
o surdo estimula a concepção de que o surdo
deve aprender e se socializar, em seu espaço,
sem contato e/ou trocas com outros alunos ouvintes, por serem deficientes e não diferentes,
devendo aprender, como primeira língua, a língua majoritária oral e priorizar a padronização
decorrente de uma sociedade hegemônica e
segregadora.

Após o Congresso de Milão, em 1880,
até os dias atuais, a filosofia oralista ainda é
aceitável e praticada por muitos na Educação
Especial, trilhando caminhos que buscam a integração, a assistência e o tratamento da surdez como doença.

O surdo, de acordo com essa filosofia
educacional, tem sido visto como um sujeito
deficiente, com déficits nos processos cognitivos e de linguagem, dificilmente superáveis,
os quais têm produzido uma história educacional de fracassos e exclusão escolar e, consequentemente, com falta de oportunidades para
esses alunos alcançarem níveis adiantados de
escolarização (PEDROSO, 2001).

[...] o que oferece sustentação ao sucesso escolar do aluno surdo é se ele for filho de pais surdos, pois têm a oportunidade
de adquirir de forma natural a língua de sinais
utilizada por seus pais e de assimilar informações sociais e ambientais em tempo e volume
semelhantes ao de uma criança que ouve (SÁ,
2002, p. 69).
O foco dessa discussão está no modelo de educação de surdos hoje e não na educação para surdos (STROBEL, 2008), enraizado
nos discursos dentro do bilingüismo e a partir
das manifestações da comunidade surda, em
um espaço educacional que prioriza o contato
dos surdos com outros surdos em defesa da
escola inclusiva, valorizando o contato da cultura surda com a cultura ouvinte.
De acordo com Pedroso (2001, p. 2324), “[...] enquanto os discursos apontam para
o caráter segregador das escolas especiais,
dentro do enfoque bilíngüe, a escola de surdos é vista como o melhor caminho para a tão
sonhada integração social e cidadania dos alunos surdos”.
Mesmo a partir dessas mudanças de
paradigmas sobre a educação de surdos e
seus métodos de ensino, ainda se mantém forte a filosofia oralista, que começa a sofrer pressões de vários movimentos de resistência, que
buscam a oportunidade de avançarem no território, fortalecendo a língua, a cultura, a identidade e a comunidade surdas.

Os argumentos aqui apresentados fundamentam e ressignificam o paradigma sobre
os estudos surdos e a educação de surdos,
identificados como um novo modelo educacional que busca preservar a cultura surda, o reconhecimento das diferenças e o uso da língua
de sinais nas relações sociais e no processo
A abordagem oralista, prioriza integrar
de ensino-aprendizagem desses alunos.
o surdo na comunidade ouvinte, apresentando-lhe e ensinando-lhe a língua oral, desprezando
sua identidade, sua cultura, sua língua e o seu
As modalidades educacionais imple- mundo (GOLDFELD, 1997; PEDROSO, 2001).
mentadas pelas políticas públicas para os surdos, tais como: classes especiais ou inserção
Os resultados da escolarização dentro
nas classes regulares com apoio das salas de do oralismo mostram insucessos na utilização
recursos, ainda não conseguem garantir resul- da língua oral pelos surdos, pois esta não pertados satisfatórios em seu processo de ensino mite uma comunicação adequada com a coe aprendizagem, na visão de Sá (2002, p. 69), munidade ouvinte e prejudica a compreensão
de ambas as partes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Surdos tiveram, historicamente, sua identidade estigmatizada e se sentiam desvalorizados pela sociedade ouvinte, que não aceitava a língua de sinais, considerada apenas mímica
e gesto. O uso ou não da língua de sinais seria, portanto, o que definiria basicamente a identidade do sujeito, que só seria adquirida quando em contato com outro Surdo.
O que está por trás de tal afirmativa, para os autores, não é simplesmente uma questão
de identidade social, mas, mais especificamente, uma identidade concebida a partir de um determinado pressuposto teórico.
Ao tomar a língua como definidora de uma identidade social, ainda que se levem em
conta as relações e os conflitos relativos às distintas posições ocupadas por grupos sociais,
enfatiza-se o seu caráter instrumental. A identidade é construída sempre em relação ao grupo a
que se pertence em oposição a outro, com o qual se estabelece uma relação de caráter negativo. A identidade é, assim, constituída por diferentes papéis sociais que assumimos e que, vale
salientar, não são homogêneos.
Podem ser religiosos (católicos, evangélicos etc.), políticos (de direita, de esquerda,
socialistas, sociais democratas etc.), funcionais (metalúrgicos, vendedores, médicos etc.), estéticos (clubbers, punks, hippies etc.), de gênero (homens, mulheres), e assim por diante. A maior
parte das crianças surdas nasce em famílias ouvintes, que desconhecem a língua de sinais, têm
dificuldade de aceitá-la e, por consequência, de usá-la com seus filhos.
Nas suas interações familiares, as famílias privilegiam a linguagem oral, inacessível aos
filhos surdos, o que resulta na exclusão deles das conversas, e, finalmente, no seu isolamento
na família.
Por não terem acesso à linguagem oral usada pelas famílias e pelo fato de as famílias
não usarem a língua de sinais, as crianças surdas filhas de pais ouvintes são privadas das conversas, assim como, muitas vezes, de atividades prazerosas, como contação de histórias, por
exemplo.
A não participação em tais atividades prejudica a constituição de conhecimento de mundo e de língua, disponível comumente às crianças ouvintes antes da escolarização.
Como resultado, embora possam contar com uma linguagem constituída na interação
com os familiares ouvintes, as crianças surdas de pais ouvintes dificilmente chegam à escola
com uma língua desenvolvida, seja a de sinais, seja a majoritária — a língua portuguesa, no caso
dos surdos brasileiros.
Se as crianças surdas filhas de pais ouvintes forem para uma escola para Surdos, poderão adquirir a língua de sinais na interação com adultos Surdos que, ao usar e interpretar os
movimentos e enunciados das crianças surdas, as insiram no funcionamento linguístico-discursivo dessa língua (PEREIRA; NAKASATO, 2002). A língua de sinais tem as mesmas funções que
a língua portuguesa falada desempenha para os ouvintes.
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Muitas famílias ouvintes que têm filhos surdos, no entanto, não aceitam que eles frequentem uma escola para Surdos, e, assim, as crianças crescem sem contato com pessoas Surdas.
Strobel (2008) destaca a importância de trazer as crianças surdas para o contato com
Surdos adultos com o intuito de compartilhar o sentimento identificatório cultural. Isso evita a
constituição de um “olhar” limitado, futuras angústias e ansiedades.
Diferentemente das crianças surdas que têm contato com adultos Surdos desde pequenas, é comum que o contato com a língua e com a cultura Surda aconteça com muitos Surdos
quando já estão adultos, ou seja, com muito atraso, o que compromete não só a aquisição da
língua de sinais, como a constituição de uma identidade Surda.
As pessoas Surdas percebem o mundo de maneira diferente dos ouvintes. Utilizam a
visão, enquanto os ouvintes utilizam a audição. Como exemplo, Strobel (2008) refere que os
Surdos conseguem andar ao mesmo tempo em que escrevem a mensagem no celular, diferentemente dos ouvintes.
Os ouvintes se esquecem de colocar avisos visuais, como o número da fila no médico
ou no banco, por exemplo, para que os Surdos possam visualizar o número que está sendo
chamado e se apresentar quando chegar sua vez de ser atendido.
Perlin e Miranda, autores Surdos, citados por Karin Strobel (2008), explicam a experiência visual como sendo [...] a utilização da visão, (em substituição total à audição), como meio de
comunicação. Desta experiência visual surge a cultura surda representada pela língua de sinais,
pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico.
Quadros (2006), ao discutir as políticas linguísticas, destaca que os valores políticos
marcam a educação de surdos e que, no Brasil, ainda se acredita que haja uma única língua.
Salienta que “os surdos brasileiros resistiram à tirania do poder que tentou silenciar as
mãos dos surdos, mas que, felizmente, fracassou nesse empreendimento autoritário”. Continua
com a defesa do uso da língua de sinais: “A língua de sinais brasileira é visual-espacial, representando por si só as possibilidades que traduzem as experiências surdas, ou seja, as experiências visuais”. Atualmente, no Brasil, muitos Surdos se apropriam da própria língua e fazem um
movimento intenso para garantir seus direitos de acesso a ela.
Os próprios Surdos tomam a frente dos movimentos para o seu reconhecimento legal.
Eles reivindicam a presença de intérpretes de língua de sinais em diferentes espaços, incluindo
os espaços de negociação com os ouvintes para pensarem e definirem aspectos relacionados
com sua própria vida
Pode-se entender, então, que ter poder tem a ver com ter visibilidade, obter, mesmo que
não de forma totalitária, o consenso de um discurso. Representar aquilo que se quer, da forma
como se deseja apresentar: esse parece ser um dos “nós” quando se relaciona poder e representação.
Ainda que o poder circule e possa ser encontrado em toda parte,
a forma como as relações sociais são envolvidas por ele se reflete em
como as pessoas atuam em suas comunidades, ora representadas
como dominantes, ora como dominadas.
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A IMPORTÂNCIA DOS ATOS DE CUIDAR
E EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este estudo busca refletir sobre a importância do cuidar e do educar na Educação Infantil, observando quais são as bases dos significados destes atos, ressaltando seu caráter de
unicidade, ao invés de dupla tarefa. Os objetivos específicos consistem em perceber a importância do binômio cuidar e educar na Educação Infantil; observar o quanto as duas ações – o
cuidar e o educar – devem estar presentes nas instituições de Educação Infantil e o quanto
uma complementa a outra, facilitando o processo de ensino-aprendizagem como atos indissociáveis entre si. Assim, são abordados o educar e o cuidar na Educação Infantil no sentido
de investigar os dilemas e conflitos enfrentados em relação à formação dos professores que
trabalham nesta área e a visão que os mesmos têm no que diz respeito à estas ações, ou seja,
como eles compreendem a relação entre o cuidar e o educar e de que forma isso reflete na
qualidade da educação, fazendo um comparativo histórico na forma como estas ações ocorriam antigamente e como acontecem hoje. 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. De acordo com o estudo realizado e
com o material bibliográfico analisado, foi possível perceber uma grande necessidade de que
o cuidar e o educar sejam trabalhados de forma integrada, indissociada. Assim, é de extrema
importância que as unidades de Educação Infantil possam atender a criança como um ser
completo, pleno, trabalhando com suas possibilidades, habilidades, interesses e potencialidades, auxiliando-a em suas dificuldades e necessidades, para que se desenvolva por inteiro em
seus mais diversos aspectos: físico, social, psicológico, emocional, motor e intelectual.
Palavras-chave: Educação Infantil; Cuidar; Educar.
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INTRODUÇÃO

C

onvivendo com as crianças na Educação Infantil, podemos perceber que são
muitas as necessidades e os interesses a serem supridos, principalmente se considerarmos o tempo que estas crianças permanecem na escola.

Sendo assim, é imprescindível pensarmos que o cuidar e o educar são ações indissociáveis, pois se integram em uma concepção global sobre a criança e a infância, supondo o
respeito à diversidade e às necessidades peculiares individuais e coletivas das crianças.
Desta forma, é preciso pensar na criança como um ser completo, que pensa, sente, se
desenvolve e se relaciona. Assim, através das atividades desenvolvidas ao longo do dia no cotidiano escolar, é necessário oportunizar às crianças o suprimento de suas necessidades como
um todo, sejam elas emocionais, sociais, físicas, intelectuais ou motoras.
Neste sentido, surgiu o interesse por pesquisar o cuidar e o educar na Educação Infantil,
observando como estes atos são pensados nos documentos que norteiam as ações dos professores que atuam nesta área e também como as mesmas ocorrem na prática, no cotidiano
escolar.
Muito do que pode ser observado revela a necessidade de assumirmos como válida
a concepção indissociável dos atos de cuidar e educar, pensando em seu significado e como
estas ações estão arraigadas em nosso cotidiano com a criança pequena.
Assim, o estudo revela que, para que a integração das práticas ocorra, é necessário que
os profissionais envolvidos com a criança pequena estabeleçam em suas práticas os mesmos
objetivos, a fim de proporcionar o desenvolvimento integral da criança. Toda a unidade escolar
precisa trabalhar em prol da criança, assim, é preciso conhecer as necessidades desta criança,
quais são os seus desejos e anseios, seus gostos e preferências, atendendo-a em todos os seus
aspectos, assumindo-a como um ser que precisa de afeto, carinho, cuidado e que isso tudo precisa estar impregnado na ação educativa.
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CUIDAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo os Parâmetros Curriculares,
com a Educação Infantil, é possível perceber
que, nesta faixa etária, são várias as observações a serem feitas em relação aos atos de
cuidar e educar. Primeiramente, há que se considerar que ambos são indissociáveis entre si e
se completam, no sentido de assumirmos que
a criança é um ser pleno, que necessita destes
mesmos cuidados em prol de seu desenvolvimento, englobando seus aspectos físico, emocional, psicológico, motor e social. Enquanto
educadores, precisamos ter claro isto em mente no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, pois quando cuidamos, estamos também educando e, quando educamos,
estamos também cuidando (BRASIL, 1998).

cuja delimitação tem sido feita pela imaturidade, pela falta em relação ao adulto. Na Educação Infantil – um tema multidisciplinar, objeto
de diferentes campos disciplinares tal como a
Sociologia, a Antropologia, História, Psicologia
– a infância tem que ser vista não apenas na
sua dimensão biológica, mas como fato social,
e que, por refletir as variações da cultura humana, é heterogênea (BRASIL, 1998).
Em todo o país, creches e pré-escolas tiveram, ao longo dos anos, que repensar
suas funções e seu papel político em relação
às crianças filhas de famílias de baixa renda
por elas atendidas. Como instituições nascidas
para prover esse atendimento, elas tiveram que
superar posições assistencialistas e criar condições para colocar a educação de crianças
de até 6 anos como um direito constitucional
em uma luta que teve ativa participação dos
movimentos operários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de redemocratização
do País, além, evidentemente, das lutas dos
próprios educadores (BRASIL, 1998).

Portanto, o foco deste estudo é realizar
uma reflexão baseada na observação sobre o
que consiste o cuidar e o educar, bem como
discutir as bases dos significados destes atos,
ressaltando seu caráter de unicidade, ao invés
As ideias de pioneiros que marcaram a
de dupla tarefa. Encontramos vários documentos que focam o olhar para essa perspectiva história mundial da educação infantil – Froebel,
do cuidar e educar na Educação Infantil (BRA- Montessori, principalmente – e que foram influentes na elaboração das primeiras propostas
SIL, 1998).
curriculares para a educação infantil no Brasil,
As legislações recentes (Constituição tiveram uma adesão incompleta e muitas vezes
de 88, LDB 9394/96) trouxeram deliberações, distorcida, ou apenas pontual, e perderam sua
sendo uma das mais significativas a inclusão força inovadora ao longo da expansão da edudas instituições de Educação Infantil no capítu- cação pré-escolar no país na década de 1970,
lo da Educação a partir da definição de sua fun- apoiada em teorias de privação cultural e na
ção de “educar e cuidar de forma indissociável ideia de educação compensatória. A pré-escoe complementar as crianças de 0 a 5 anos”. Ou la, mesmo nas instituições mantidas por entidaseja, faz parte da Educação básica, mas não des privadas, passou a ter o ensino fundamentem como objetivo o “ensino” e, sim, a “educa- tal como sua principal fonte de inspiração, sem
ção” das crianças pequenas. Mais do que sim- se livrar de distorções e inadequações por ele
ples jogo de palavras, a escolha pelas palavras historicamente acumuladas: ideia de seriação,
“educar e cuidar” estava relacionada à forma foco no ensino sistemático de disciplinas acacomo creches e pré-escolas surgiram e se con- dêmicas com metodologias que reconheciam
solidaram no Brasil. O documento aponta que pouco a atividade da criança. Uma renovação,
a construção da Pedagogia da Educação In- todavia, começou a se esboçar impulsionada
fantil diz respeito à concepção de infância. Ou em especial pela promulgação da nova Constiseja, a escola tradicionalmente tem trabalhado tuição de 1988 que incluiu a creche no sistema
com uma concepção de infância homogênea, de ensino colocando-a com a pré-escola, no
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nível denominado educação infantil. Tal renovação foi influenciada por contribuições dos
estudos da psicologia do desenvolvimento, da
psicolinguística, da sociologia da infância, das
neurociências e outras áreas do conhecimento
acerca da construção da inteligência, da linguagem, da construção do conhecimento por
crianças pequenas (BRASIL, 1998).
No estabelecimento de uma política direcionada a aperfeiçoar a qualidade do atendimento na educação infantil, foi publicado pelo
MEC/SEF/COEDI, 1995, documento denominado “Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais
das Crianças”, elaborado por pesquisadores
da Fundação Carlos Chagas. Outra medida
do COEDI foi realizar um projeto para conhecer as propostas pedagógico-curriculares em
curso nas diversas unidades da Federação no
início da década de 1990. O estudo, publicado em 1996, demonstrou a fragilidade e inconsistência de grande parte das propostas pedagógicas em vigor, e possibilitou aprofundar
a compreensão a respeito da multiplicidade e
da heterogeneidade de propostas e de práticas
em educação infantil no país (BRASIL, 1998).
Na última década, diretrizes oficiais e
referenciais de âmbito nacional foram estabelecidas para apoiar a elaboração da proposta pedagógica das instituições de educação infantil
como forma de ajudá-las a responder à autonomia determinada pela LDB, que reconhece a
riqueza e a diversidade das realidades brasileiras desde que respeitadas as normas comuns
e as do seu sistema de ensino. Normas comuns
foram definidas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação infantil – DCNEI,
instituídas em 1999 pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE). Elas reforçam princípios, fundamentos e procedimentos que devem orientar
a organização, articulação, desenvolvimento e
avaliação das propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, de acordo com
princípios éticos (da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum), políticos (dos direitos e deveres de

cidadania, do exercício do pensamento crítico
e do respeito à ordem democrática) e estéticos
(da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais). Além de reforçar a faixa etária
de 0 a 5 anos como um todo, tais diretrizes enfatizam que as propostas pedagógicas devem
promover práticas de educação e cuidado que
tratem de modo integrado os aspectos físicos,
emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e
sociais da criança, entendendo-a como um ser
integral. Elas orientam que as propostas pedagógicas busquem a interação das diversas
áreas de conhecimento e os aspectos da vida
cidadã a partir de atividades ora estruturadas,
ora espontâneas e livres, contribuindo com o
provimento de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores, dentro de
orientações específicas de acordo com a faixa
etária (BRASIL, 1998).
Em 1998, o MEC elaborou o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil – RCNEI, para orientar a elaboração
dos currículos das instituições de educação infantil. Diferentemente das Diretrizes, ele não é
um documento normativo, mas, obedecendo à
exigência imposta pela LDB, aponta algumas
metas de qualidade para garantir o desenvolvimento integral das crianças, reconhecendo
que seu direito à infância é parte de seus direitos de cidadania (BRASIL, 1998).
Compreende-se hoje que cuidar da
criança é atender suas necessidades físicas
oferecendo-lhe condições de se sentir confortável em relação ao sono, à fome, à sede, à
higiene, à dor, etc. Mas não apenas isto. Cuidar
inclui acolher, garantir a segurança e alimentar
a curiosidade e expressividade infantis. Nesse
sentido, cuidar é educar, dar condições para
as crianças explorarem o ambiente e construírem sentidos pessoais, à medida que vão se
constituindo como sujeitos e se apropriando de
modo único das formas culturais de agir, sentir e pensar. Inclui ter sensibilidade e delicadeza, sempre que necessário, além de cuidados
especiais conforme as necessidades de cada
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criança. Portanto, cuidar e educar são dimen- um local de cuidar da criança e a pré-escola
sões indissociáveis de todas as ações do edu- como um ambiente de educá-la. A discussão
cador (BRASIL, 1998).
que se coloca é: é possível cuidar sem educar e educar sem cuidar? Hoje, a tarefa que se
Assim, pode-se dizer que educar e cui- propõe à Educação Infantil é redefinir os dois
dar da criança implica: acolhê-la nos momentos termos, integrando-os em uma só meta: mediar
difíceis, fazê-la sentir-se confortável e segura, o desenvolvimento sócio-cultural de nossas
orientá-la sempre que necessário e apresentar- crianças desde seu nascimento. Cuidar não é
-lhe o mundo da natureza, da sociedade e da um ato isolado, mas um conjunto de atitudes
cultura, aqui incluindo as artes e a linguagem em benefício do outro. Cuidar da criança não
verbal; garantir uma experiência bem-sucedida significa somente atender suas necessidades
de aprendizagem a todas as crianças sem dis- físicas oferecendo-lhe condições de se sentir
criminar aquelas que apresentam necessida- confortável em relação a sono, fome, sede, hides educacionais especiais ou que pertencem giene, dor, etc, embora estes aspectos devam
a determinadas etnias ou condições sociais; ser atendidos com a maior eficiência possível,
trabalhar na perspectiva de que as próprias dado serem as crianças pequenas vulneráveis
crianças aprendam a se cuidar mutuamente, a vários riscos e doenças que podem ser prebusquem suas próprias perguntas e respostas vistos e controlados (BRASIL, 1998).
sobre o mundo e respeitem suas diferenças,
promovendo-lhes autonomia (BRASIL, 1998).
O necessário trabalho preventivo ocorre pelo estabelecimento de uma parceria com
as famílias na observação de sinais e detecA IMPORTÂNCIA DE CUIDAR E
ção de sintomas ligados a alguns problemas
EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
e doenças e o encaminhamento da criança ao
De acordo com os Parâmetros (BRA- serviço de saúde. A prevenção ocorre também
SIL, 1998), é importante que o professor opor- pelo trabalho cotidiano com as crianças que
tunize as relações entre as crianças nos espa- leva à formação de hábitos de cuidado pessoços de Educação Infantil, mediando as mesmas al, e pela adequada organização do ambiente
e permitindo que sejam criados e fortalecidos do CEI, da Creche e da EMEI. As atividades
vínculos entre si (criança-criança e criança-a- de cuidado incluem, além disso, criar um amdulto). O educador também deve organizar biente que garanta, ao lado do conforto e da
o tempo e o espaço no sentido de cuidar e segurança física, a segurança psicológica das
educar as crianças, além de oferecer objetos e crianças e o acompanhamento e estimulação
materiais para subsidiar as ações e interações para elas explorarem o ambiente e construírem
das crianças, estimulando-as em seus diversos sentidos pessoais, à medida que vão se constiaspectos (motor, emocional, sensitivo) e lin- tuindo como sujeitos com formas de agir, sentir
guagens de aprendizagem (artística, corporal, e pensar culturalmente determinadas, embora
verbal, escrita, musical, natural, cultural e da apropriadas de modo único e inovador (BRASIL, 1998).
matemática).
Os atos de cuidar e educar são, portanto, um dos pilares fundamentais para garantir a
aprendizagem de qualidade na Educação Infantil atual, pois a produtiva integração dos CEIs,
das Creches com as EMEIs, formando o nível
que a legislação chama de Educação Infantil,
tem requerido que seja superada a histórica dicotomia que tem considerado a creche como

Cuidar da criança é uma ação complexa que envolve diferentes fazeres, gestos, precauções, atenção, olhares. Refere-se a planejar
situações que ofereçam à criança acolhimento,
atenção, estímulo, desafio, de modo que ela
satisfaça suas necessidades de diversos tipos
e aprenda a fazê-lo de forma cada vez mais
autônoma. Quando a criança percebe que está
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sendo cuidada, sente-se segura. Aos poucos
ela vai adquirindo autonomia para tentar fazer
sozinha aquilo que fazia com o auxílio de alguém, até o momento em que se torna independente, cuidando de si mesma. Com a experiência, ela aprende não apenas a cuidar de
si, mas também a cuidar do outro. Já educar a
criança, é criar condições para ela apropriar-se
de formas de agir e de significações presentes
em seu meio social, formas estas que a levam
a constituir-se como um sujeito histórico. Ao fazê-lo, a criança desenvolve sua afetividade, motricidade, imaginação, raciocínio e linguagem,
formando um conceito positivo em relação a si
mesma (BRASIL, 1998).
Uma educação que cuida da criança
propõe metas valiosas para sua aprendizagem
e seu desenvolvimento e, além disso, seleciona experiências de aprendizagem socialmente
relevantes e pessoalmente significativas. O professor educa e cuida especialmente ao acolher a criança nos momentos difíceis, ao fazê-la sentir-se confortável e segura, ao orientá-la
quando necessário, ao apresentar-lhe o que há
de encantador no mundo da música e das artes, da natureza e da sociedade, e muito mais.
Ele também cuida e educa quando promove e
acolhe as interações que a criança estabelece com outras crianças e quando organiza e
dá oportunidade para que elas compartilhem
experiências e saberes. Acima de tudo, o professor cuida e educa quando trabalha na perspectiva da inclusão social e garante a todas as
crianças com as quais trabalha uma experiência bem-sucedida de aprendizagem, inclusive
com aquelas que apresentam necessidades
educacionais especiais. O professor cuida e
educa quando ele combate preconceitos e discriminações de etnia, credo, cultura e condição
social, fortalecendo a autoestima de todas as
crianças. Para que o educar e o cuidar sejam
traduzidos em práticas que tenham qualidade,
é necessário que os professores planejem suas
ações visando ajudar as crianças a ampliar as
possibilidades trazidas por diferentes tradições
culturais, a compreender a forma socialmente
injusta como os preconceitos são construídos
e alimentados, e a construir atitudes de respeito e solidariedade (BRASIL, 1998).

Dentro de uma visão de educar e cuidar que vê a criança como um ser inteiro que
constrói significados na interação com um ambiente complexo, cheio de facetas, normas,
possibilidades de ação, é preciso desenvolver
um olhar que considere a gestão pedagógica
das situações criadas também nesse ambiente. Pouco adianta implementar práticas que não
sejam construídas conceitualmente, no campo
das teorias, e que não sejam apropriadas pelos
professores e demais educadores. Muitas das
práticas de cuidado físico obedecem a normas
e exigências institucionais que nem sempre
estão contextualizadas no marco de novos hábitos culturais promotores de novas aprendizagens pelas crianças (BRASIL, 1998).
São vários os momentos que envolvem
os atos de cuidar e educar, como a higiene e a
alimentação por exemplo, por isso, os mesmos
não podem ser meras execuções de “linhas do
tempo” ou de rotinas, mas devem consistir em
algo no qual a criança possa se espelhar para
saber a forma adequada de agir. Estes momentos devem privilegiar a aprendizagem do ato e
proporcionar a socialização entre o grupo. O
autocuidado, o cuidar de si mesmo, o olhar-se
com atenção e assumir as ações para o seu
próprio bem-estar, são atitudes que se aprende desde pequeno. Elas têm tudo a ver com a
construção de uma autoimagem positiva e da
autoestima. Ações muito simples podem gerar
aprendizagens sofisticadas, por isso é importante pensar a respeito.
Na Educação Infantil, o “cuidar” é parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos
que exploram a dimensão pedagógica. Cuidar
de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimento e a cooperação de profissionais
de diferentes áreas.
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“O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que
quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade
do que estão recebendo. Os procedimentos
de cuidado também precisam seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir os
objetivos dos cuidados com a preservação da
vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e
procedimentos estejam baseadas em conhecimentos específicos sobre os desenvolvimentos
biológico, emocional e intelectual das crianças,
levando em conta diferentes realidades socioculturais” (BRASIL, 1998).

cuos, a novas tentativas. Torna-se necessária
uma parceria de todos para o bem-estar do
educando. Cuidar e educar envolve estudo, dedicação, cooperação, cumplicidade e, principalmente, amor de todos os responsáveis pelo
processo, que se mostra dinâmico e em constante evolução (ÁVILA, 2002, p. 43).
O Referencial Curricular Nacional para a
educação infantil, criado em 1998, pelo Ministério da Educação, propõe a indissociabilidade das
ações de cuidar e educar crianças de 0 a 6 anos
idade, sem hierarquizar os profissionais ou a instituição que atuam com as crianças pequenas. De
acordo com o referencial, educar significa: “[...]
propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma integrada e
que possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis de relação interpessoal,
de ser e estar com os outros em uma atitude
básica de aceitação, respeito e confiança, e o
acesso, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas,
emocionais, estéticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis” (RCN/I, vol. I, 1998).

De acordo com este documento, é de
suma importância que as instituições de Educação Infantil incorporem de maneira integrada
as funções de cuidar e educar, não mais diferenciando, nem hierarquizando os profissionais
e instituições que atuam com crianças pequenas ou àqueles que trabalham com as de mais
idade. A instituição de educação infantil deve
tornar acessível à todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da
cultura que enriquecem o seu desenvolvimento
e inserção social. Cumpre um papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identiJá o cuidar é definido como: “[...] parte
dade das crianças, por meio de aprendizagens integrante da educação, embora exigir conhecidiversificadas, realizadas em situações de inte- mentos, habilidades e instrumentos que extraporação (BRASIL, 1998, p. 3).
lam a dimensão pedagógica, ou seja, cuidar de
uma criança em um contexto educativo demanda
Educar significa, portanto, propiciar si- integração de vários campos de conhecimentos
tuações de cuidados, brincadeiras e aprendi- e a cooperação de profissionais de diferentes
zagens orientadas de forma integrada e que áreas” (RCN/I, vol.I, 1998, p. 13).
possam contribuir para o desenvolvimento das
capacidades infantis de relação interpessoal,
O desenvolvimento integral depende
de ser e estar com os outros em uma atitude tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a
básica de aceitação, de respeito e confiança, dimensão afetiva e dos cuidados com os aspece o acesso, pelas crianças aos conhecimen- tos biológicos do corpo, como a qualidade da alitos mais amplos da realidade social e cultural mentação e dos cuidados com a saúde, quanto
(KRAMER, 2005, p. 65).
da forma como esses cuidados são oferecidos e
das oportunidades de acesso a conhecimentos
Para educar, faz-se necessário criar variados. “Para cuidar é preciso antes de tudo
situações significativas de aprendizagem, se estar comprometido com o outro, com sua sinquiser alcançar o desenvolvimento de habilida- gularidade, ser solidário com suas necessidades,
des cognitivas, psicomotoras e sócio afetivas, confiando em suas capacidades. Disso depende
mas é, sobretudo, fundamental que a formação a construção de um vínculo entre quem cuida e
da criança seja vista como um ato inacabado, quem é cuidado” (RCN/I, vol. I, 1998, p. 13).
sempre sujeito a novas inserções, a novos re337
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Assim, o cuidar deixa de ter uma conotação assistencialista e pode adquirir um caráter educativo se for visto como um momento
privilegiado de interação entre criança-criança
e criança-adulto, ao mesmo tempo em que o
ato de educar perde aquele caráter exclusivamente escolar, com a preocupação exacerbada com o intelecto (SILVA, 1999, p.21).

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 KRAMER (2005), SILVA (1999)
O cuidar e o educar de crianças de 0 a
5 anos envolve uma visão integrada de desen- e ÁVILA (2002).
volvimento da criança, dessa forma, os profisNesta pesquisa foram analisados alsionais que trabalham com a criança pequena
devem tomar precauções para que suas práti- guns artigos, documentários, teses e outros
cas não se transformem em ações mecaniza- trabalhos científicos que discutem e apresendas, guiadas por regras. O cuidar e o educar tam reflexões, sugestões que podem contrisão duas práticas que devem caminhar de ma- buir para uma maior compreensão da temática
neira indissociável, possibilitando que ambas apresentada, tornando claro que, na Educação
as ações construam na totalidade, a identidade Infantil, o cuidar e o educar são fundamentais
e autonomia da criança. Essa atitude deve ser e estão associados à uma concepção de decontemplada desde o planejamento educacio- senvolvimento integral da criança, que constrói
nal até a realização das atividades em si. “A significados na interação com o outro, com o
creche é o espaço do cuidado e da educação espaço, com os objetos e com o tempo.
indissociados e indissociáveis. O cuidado e a
educação, são na esfera pública, o direito à
Assim, cuidar e educar na Educação
educação para as crianças de 0 a 5 anos ”
Infantil envolve o autoconhecimento, a cons(ÁVILA, 2002, p. 44).
trução de identidades, o reconhecimento e os
O cuidar na Educação Infantil está dire- desafios dos limites que o professor deve astamente ligado à educação, no qual exige ha- sumir. O professor de educação infantil deve
bilidades e conhecimentos da parte de quem assumir uma posição investigativa em suas
cuida. Cuidar de crianças pequenas dentro de ações pedagógicas no dia-a-dia durante o cuium contexto educativo requer uma ação con- dar e o educar, elaborando registros reflexivos
junta dentre os vários campos de conhecimen- de maneira sistematizada e contínua, numa
to, bem como se faz necessária a cooperação perspectiva de auto formação.
de profissionais das diferentes áreas (ÁVILA,
2002, p. 44).
“O cuidado está pautado na necessidade do outro. Isso significa que quem cuida não
pode estar voltado para si mesmo, mas deve
estar receptivo, aberto, atento e sensível para
perceber aquilo de que o outro precisa. Para
cuidar, é necessário um conhecimento daquele
que necessita de cuidados, o que exige proximidade, tempo, entrega” (KRAMER, 2005, p.
65).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das leituras realizadas no presente estudo, com o aporte bibliográfico sobre o
tema e relacionando o mesmo com a prática pedagógica na Educação Infantil, podemos verificar que o cuidar e o educar tem sim sido uma preocupação nos documentos norteadores do
processo de ensino-aprendizagem preparados para a Educação Infantil.
Foi possível observar a importância das ações de cuidar e educar nos espaços de
Educação Infantil, destacando-se a forma como uma complementa a outra e como devem estar
presentes na prática de todos os educadores que trabalham com esta faixa etária; sendo assim,
todos devem visar o bem-estar da criança e devem desenvolver ações que contemplem o cuidar
e educar o indivíduo de maneira plena.
Numa perspectiva de educar e cuidar, é importante destacarmos que a escola deve ser
vista não como um local onde a criança possa ser deixada enquanto seus pais trabalham, e sim
como um ambiente de socialização e aprendizagem, onde a criança possa estar em constante
desenvolvimento de suas capacidades. Assim, para uma educação infantil de qualidade, é importante que o cuidar e o educar andem juntos, e que família e escola estejam conscientes de
seus papéis.
A indissociabilidade entre as práticas de cuidar e educar requer que os profissionais
proporcionem o desenvolvimento infantil nos aspectos físicos, emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social e assegurem em sua totalidade, a identidade e autonomia das crianças, livre de
preconceitos e ideologias de caráter dominante.
Portanto, é de suma importância que, na Educação Infantil esteja sempre se pensando e
repensando a concepção de infância, a fim de que possa contemplar as necessidades das crianças de forma ampla, plena, abarcando seus anseios, habilidades, dificuldades, possibilidades,
assumindo a criança como um ser que necessita da sua mediação para o total desenvolvimento
de seus mais variados aspectos (psicológico, social, emocional, físico, entre outros), proporcionando às crianças momentos que lhes façam crescer, refletir e tomar decisões direcionadas ao
aprendizado de forma lúdica, significativa e prazerosa.
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O GARIMPO DE OPALA DO BOI MORTO EM
PEDRO II - PI: LIMITES E CONSTRUÇÕES DE
UMA (IN)SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RESUMO: A discussão sobre recursos naturais não renováveis está no foco das atenções de diversas disciplinas nas últimas décadas. A sustentabilidade, com modelos de desenvolvimento
ainda pouco convencionais e difíceis de serem implementados, permeia o discurso ambiental,
sendo amplamente discutida por Camargo (2003). A proposição de modelos mais sustentáveis aplicados à mineração também é uma questão tratada pelos estudiosos no Brasil e no
mundo, com destaque para Barreto (2001; 2008). O presente artigo procura identificar e
mensurar os impactos ambientais procedentes da exploração de opalas nobres no garimpo do
Boi Morto, em Pedro II, no Piauí. Para tanto, os passos metodológicos trilhados constituíram-se de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e conversas informais com os trabalhadores
do garimpo. O trabalho pretende também mostrar a insustentabilidade dessa atividade, em
que o aspecto econômico destoa dos aspectos social e ambiental. Os projetos de mitigação
de impactos ambientais propostos no APL da opala para a área ainda não foram postos em
prática. Uma possível saída seria a revisão do projeto de gestão atualmente executado na
mina, além de uma mobilização da população pedrossegundense, despertando-a para a necessidade da preservação do meio ambiente e visando ao aproveitamento sustentável dos
recursos naturais do município.
Palavras-chave: Impactos Ambientais; Sustentabilidade; Garimpo do Boi Morto.
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INTRODUÇÃO

D

esde os anos 40, a descoberta de jazidas opaleiras desperta a busca e o desejo
de enriquecimento entre garimpeiros e empresários em Pedro II. Encontrada no
ano de 1945, essas pedras transformaram a área do Boi Morto, situada a seis
quilômetros ao norte da cidade, na primeira mina de opalas nobres do Brasil.
Arrendada em 1958 pelos senhores Manoel Nogueira Lima, João Pinheiro dos Santos e
Raimundo Dalton Galvão, dessa mina foram extraídas grandes quantidades de opala, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, período de atuação da empresa EMIBRA.
As atividades ligadas ao beneficiamento da opala têm contribuído para o desenvolvimento do município, seja na fase de extração da pedra, seja no processo de lapidação e fabricação
de joias, seja na utilização do trabalho com essa gema como um atrativo turístico.
Não ocorreu, no entanto, no caso de Pedro II, atração de contingentes populacionais
para as áreas de garimpo, a exemplo do ocorrido em outras cidades piauienses, mineiras e
baianas desde o século XVIII até o XX. Isso se explica pelo pouco conhecimento sobre a gema
em si; pela fragilidade dessa atividade, que não traria grande retorno caso muitas pessoas se
interessassem pela garimpagem; além da falta de meios e técnicas de prospecção para o conhecimento do local exato das jazidas, sendo o sucesso da atividade somente produto da sorte
do garimpeiro.
De qualquer forma, a presença dessas jazidas trouxe visibilidade para o município, atraindo empresas e empreendedores nacionais e internacionais. Desenvolveu-se o extrativismo mineral no município, e as tentativas de extração da opala em diversas áreas ocasionaram impactos
ambientais negativos nos solos, na vegetação e na geomorfologia destas paisagens.
Este estudo visa elaborar um quadro descritivo-interpretativo dos impactos ambientais na
Mina do Boi Morto, resultantes da extração da opala, em especial: desmatamento, assoreamento, degradação do solo, dentre outros problemas observados.
O referencial teórico que embasa a pesquisa demonstra, dentre outras preocupações,
interesse pelo conceito de desenvolvimento sustentável, inserindo na discussão as suas três dimensões: a prudência ambiental, com a racionalidade econômica e a equidade social. O debate
sobre o desenvolvimento nesses moldes foi fundamentado no pensamento de Camargo (2003),
seguidora das ideias de Sachs (1986), um dos pensadores que mais deu contribuições sobre
novas formas de explorar os recursos naturais nesse sentido.
Torna-se imperativo o conhecimento dos problemas ambientais derivados do extrativismo mineral no município de Pedro II, uma vez que poucas pesquisas têm sido realizadas nesse
sentido. O mérito da pesquisa reside no fato de reforçar a discussão sobre a intervenção antrópica nas paisagens pedrossegundenses, além de ser uma tentativa de avaliar o nível dessas
intervenções na área delimitada. A preocupação com a sustentabilidade desta atividade deveria
assumir uma posição de crescente importância nos planos de desenvolvimento local, propiciando desenvolvimento do município, benefícios à população e aos profissionais ligados à atividade, mas também a proteção do meio ambiente.
A primeira seção apresenta pressupostos teóricos necessários à análise do tema de forma científica, utilizando para tanto o pensamento de autores como Sanchez (2007) e Cavalcanti
e Viadana (2007), que trabalham temas relacionados à produção mineral e sustentabilidade. O
capítulo 2 traça os caminhos metodológicos utilizados no desenvolvimento deste estudo. Já o
capítulo 3 apresenta constrói um relato científico do passivo ambiental a partir das observações
de campo e da pesquisa bibliográfica a respeito do local para discorrer sobre os problemas
ambientais objeto deste estudo de caso.
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OPALAS NOBRES: BEM NÃO
RENOVÁVEL GERADOR DE
IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS
- OS RECURSOS NATURAIS E O
EXTRATIVISMO MINERAL
Segundo estudos de Peregalli (1994),
O homem, desde o início da humanidade, precisou construir objetos e aprimorar técnicas
para assegurar sua sobrevivência. Primeiro utilizou a pedra como matéria-prima fundamental
para a construção de ferramentas, marcando o
surgimento da exploração dos bens minerais
pelo ser humano.
Na transição do Neolítico para a Antiguidade, este aprimoramento resultou em técnicas para transformar rochas e extrair delas
metais de vários tipos. Vieram primeiro o cobre,
o bronze e o ferro. Depois metais mais nobres,
como o ouro e a prata, que, moldados, deram
origem a utensílios de uso pessoal e máscaras
mortuárias, por exemplo.
Também as pedras preciosas começaram a ser apreciadas no período correspondente à Antiguidade, mesmo por povos que
dominavam as técnicas da metalurgia. Muitas
culturas utilizaram-nas por despertarem curiosidade e atribuíam a elas poderes mágicos,
transformando-as em amuletos. Ademais, despertavam cobiça por serem raras e por apresentarem brilho, dureza, durabilidade e beleza,
servindo à fabricação de joias diversas, relacionadas à apreciação estética.
Esses produtos minerais são há muito utilizados, com funções diversas. Segundo
Peregalli (1994), os olmecas, habitantes da
Mesoamérica pré-colombiana, sem utilizar o
metal, transformaram a dura pedra esverdeada do jade em belíssimas artes plásticas. Os
zapotecas, também provenientes da mesma
região, destacaram-se na arte de trabalhar esses artefatos minerais, “eram hábeis artesãos,
trabalhavam, além do barro, o jade, o cristal de
rocha e a pedra obsidiana” (PEREGALLI, 1994,
p. 24).

Estas relações do homem com os recursos minerais aprofundaram-se com o desenvolver das civilizações. A partir da Revolução
Industrial, no século XVIII, houve um aumento
da dependência do homem destes recursos,
uma vez que eles passaram a ser essenciais
para o desenvolvimento econômico capitalista de uma forma nunca vista. Uma gama de
recursos técnicos e tecnológicos foi desenvolvida para uma melhor utilização das matérias-primas necessárias à reprodução do capital.
O carvão mineral tornou-se a principal fonte de
energia para a produção industrial, e junto com
o ferro e outras matérias-primas, já na Segunda
Revolução Industrial, no século XIX, tornou-se
fundamental para a produção do aço (PEREGALLI, 1994).
A mineração, figurando como atividade
primária, cresce em importância num contexto
capitalista em que o consumo desenfreado é
incentivado pelas corporações transnacionais.
Essa transformação da natureza passa pela
utilização dos recursos naturais na formatação das paisagens artificiais e na produção de
bens intermediários e bens de consumo duráveis.Cabe fazer uma distinção entre a mineração, ramo da atividade essencialmente ligado
à indústria de transformação nos dias de hoje,
dentre outras características, e a garimpagem.
A primeira é uma atividade que envolve vultosos investimentos e tecnologia para a extração
das matérias-primas, e a segunda um conjunto
de técnicas relativamente artesanais, que muitas vezes se apoiam nas práticas de tentativa/
erro no anseio de obter êxito na exploração.
De acordo com Sánchez (2007, p.
352), “os bens naturais proveem moradia,
energia, transporte e comunicação, elementos
necessários para a construção de sociedades
sustentáveis”. O Estado, como um agente produtor do espaço geográfico, também utiliza vultosas porções desses bens das mais variadas
formas. Característica marcante desse uso é
que ele se dá de forma desigual por países desenvolvidos e subdesenvolvidos, uma vez que
o nível de renda e consumo dos primeiros tor344
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na-os grandes importadores de bens minerais.
Segundo Soares (2006), impactos amSeu espaço construído é uma das faces dessa bientais são modificações identificáveis e mendesigualdade e do processo de transformação suráveis, benéficas ou adversas, das condida paisagem.
ções ambientais de referência. De acordo com
o pesquisador, “o impacto ambiental pode ser
O Brasil, na condição de economia caracterizado por um efeito (direto) ou soma de
emergente, apoia-se neste setor como uma efeitos (diretos e indiretos) com relação a um
possibilidade de gerar desenvolvimento. Se- alvo específico” (SOARES, 2006, p. 4).
gundo Sánchez (2007), a extração e o processamento de bens minerais são de capital imporExemplificando, o desmatamento seria
tância para a indústria brasileira: “Em 2004, o um impacto ambiental negativo sobre o solo,
produto da indústria mineral no Brasil foi de 28 uma vez que ocasionaria uma série de procesbilhões de dólares (incluindo petróleo e gás). sos que alteraram sua composição química,
O produto da transformação mineral (produção textura e fertilidade natural, além de provocar
de metais, cimento, fertilizantes etc.) chegou a erosão e lixiviação. Esta variável é bastante
70 bilhões de dólares, correspondente a 10,5% considerada, aparecendo em inúmeros trabado produto interno bruto” (SÁNCHEZ, 2007, p. lhos sobre áreas degradadas por mineração
352).
no Brasil.
O Piauí não possui grande representatividade nesta atividade. No entanto, muitas
iniciativas têm se destacado, como a incipiente
extração de minério de ferro em Paulistana. No
século XX, foi notória a corrida pelos diamantes
em Gilbués, com auge no final da primeira metade do século. Parafraseando Araújo (2006),
dentre os produtos que mais fazem volume na
exploração desses materiais no estado estão
a argila, o calcário e a ardósia, e para que a
atividade ganhe maior dinamismo, à administração pública vem desenvolvendo esforços
para atrair investidores. Além disso, “grupos
econômicos nacionais e internacionais já estão
desenvolvendo estudos para a exploração do
níquel” no Piauí (ARAÚJO, 2006, p. 129).

A ATIVIDADE MINERADORA E
OS SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS
NEGATIVOS NO ESPAÇO GEOGRÁFICO
O desenvolvimento da sociedade industrial determinou um intenso desgaste da natureza, tornando mais frequente a detecção de
transformações sobre o meio. Quando esses
impactos ambientais negativos atingem níveis
extremos, a ponto de alterar o equilíbrio dos
ecossistemas e deteriorar a qualidade ambiental, prejudicando inclusive a saúde humana, esses estudos tornam-se mais abundantes.

Citando Rodriguez, Silva e Cavalcanti
(2004) apud Cavalcanti e Viadana (2007), as
atividades mineradoras, desenvolvidas em áreas de exploração de jazidas minerais, transformando paisagens naturais em paisagens antropizadas e provocando modificações desde
leves até profundas nestas paisagens, afetam
componentes naturais como a estrutura geológica, o mesorelevo e o mesoclima:
Os impactos de cada mina dependem
de sua localização, do tipo de minério extraído
e da tecnologia empregada. [...] a mineração
altera a paisagem. Solos e rochas escavados
(denominados estéreis), armazenados sem critério técnico, podem se tornar fontes de poluição das águas (SÁNCHEZ, 2007, p. 354).

De acordo com o estudo da Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (1987) apud Barreto (2001, p.75), são estes
os principais impactos da atividade de mineração: “alteração de lençol d’água subterrâneo,
poluição sonora, visual, da água, ar e solo, impactos sobre a fauna e a flora, assoreamento,
erosão, mobilização de terra, instabilidade de
taludes, encostas e terrenos em geral, lançamento de fragmentos e vibrações”
345
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Cresce atualmente, em diversos ramos,
dentre eles a mineração, pesquisas e trabalhos
científicos na busca por desenvolver tecnologias ambientalmente saudáveis no que diz
respeito a processos e produtos nos setores
produtivos e no mercado. Na mineração, especificamente, um dos processos em que essas tecnologias podem ser bastante úteis é na
gestão de resíduos.Segundo Sánchez (2007),
as empresas de mineração são obrigadas a recuperar o ambiente degradado de acordo com
um plano previamente aprovado pela autoridade governamental, o que muitas vezes é conseguido plantando-se espécies nativas, evitando
a erosão e reduzindo o impacto ambiental.
Cabe aos órgãos estatais a adoção de
políticas que assegurem uma gestão sustentável dos recursos minerais. Cavalcanti e Viadana (2007) observam que, nos últimos anos,
tem havido um maior controle sobre as atividades dos setores produtivos e de consumo
por conta do desenvolvimento da legislação
ambiental.Na especificidade da mineração, as
empresas e os indivíduos atuantes devem obedecer a uma série de normas estabelecidas,
incluindo a obtenção de licenças e a realização
de estudos científicos sobre a influência da atividade sobre o local de instalação.
O anexo I da Resolução 237/97 do
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente relaciona os empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental. No item
referente à Extração e Tratamento de Minerais,
o documento obriga estabelecimentos de lavra
a céu aberto e de lavra garimpeira, uma vez
feitos todos os estudos cabíveis, a operarem
apenas com obtenção de licença junto aos
órgãos ambientais responsáveis.Nestes estabelecimentos, é fundamental a elaboração de
um plano de manejo do uso e exploração dos
recursos. O plano de manejo é um projeto que
estabelece diretrizes para a racionalização na
exploração dos recursos naturais de uma área,
visando à preservação e à utilização para outros fins (sociais, culturais e econômicos):

A atividade de mineração poderá ser
desenvolvida de acordo com as seguintes medidas de manejo: adoção de medidas de tratamento de efluentes, com seu lançamento em
qualidade compatível com a bacia receptora;
execução de dispositivos hidráulicos, que assegurem a estabilidade da erosão de pontos
de lançamento e de corpos receptores; disposição de rejeitos em local adequado, sem
implicar na contaminação dos solos, cursos e
reservatório de água; recomposição de quaisquer áreas desmatadas, mediante emprego
diversificado de espécies nativas adequadas,
pertencentes à mata original (CAVALCANTI e
VIADANA, 2007, p. 9).
Guerra e Cunha (1998) chamam atenção para o viés social imbricado nos problemas
relacionados à degradação ambiental. Eles
esclarecem que alguns problemas ambientais como lixiviação, movimentos de massa e
cheias podem ocorrer com ou sem a intervenção humana, tornando-se importante, por parte
do pesquisador, observar os critérios sociais
que relacionam a terra com seu uso:
É possível reconhecer que a degradação ambiental tem causas e consequências sociais, ou seja, o problema não é apenas físico.
Com isso, pode-se concluir que existem fatores
naturais que tornam as terras degradadas, entretanto, o descaso das autoridades e da iniciativa privada, em procurar resolver esses problemas, ou melhor ainda, em tentar evitá-los,
através de medidas preventivas, é do campo
das ciências sociais e ambientais (GUERRA e
CUNHA, 1998, p. 344).
No Brasil, algumas áreas sofreram
grandes danos ambientais causados por atividades mineradoras realizadas por companhias
nacionais e transnacionais. A Serra do Navio,
no Amapá, palco de intensa exploração de
manganês pela companhia Bethlehem Steel,
ainda apresenta um grande passivo ambiental,
situação agravada pela presença de arsênio no
solo, resultante das técnicas de extração utilizadas.
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No Piauí, é preocupante o avanço da
desertificação no município de Gilbués, provocada pela intensa corrida pelo diamante durante o século XX. O processo foi relatado por
Tavares (2003) como marcante no quadro natural e na história do estado. O desmatamento
tornou o solo estéril e incapaz de conter um mínimo de vegetação, ocasionando o surgimento
de enormes voçorocas, que se estendem por
vários quilômetros. Em nível local, a extração
de quartzitos na comunidade Pé do Morro, no
limite entre Pedro II e Piripiri, exemplo de extrativismo mineral estudado por Silva (2011), provoca impactos ambientais e sociais na comunidade, uma vez que não há um planejamento
adequado nem medidas mitigadoras.

dimensão do desenvolvimento sustentável aparece quando as definições do termo não dão
conta de definir o que deve ser preservado e o
que deve ser desenvolvido; ou quando não se
consegue dimensionar a extensão do futuro a
ser considerada no planejamento.

No ano de 2012, a Rio+20 teve a importante função de fazer um grande balanço
das conquistas e retrocessos desde as decisões tomadas nas conferências anteriores. A
Agenda 21, proposta na Conferência de 92,
seria um importante passo se elaborada pelos
Estados e suas unidades políticas subordinadas. As formas de desenvolvimento em voga
no mundo capitalista atual ainda estão muito
distantes do modelo discutido acima. O desenOS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO volvimento sustentável pode ser considerado,
no mundo atual, uma utopia, tendo uma aplicaSUSTENTÁVEL
ção bastante isolada e reduzida.
O desenvolvimento econômico da
É sabido que novos modelos de deUnião Soviética e das nações capitalistas depois da Segunda Guerra Mundial demonstrou senvolvimento que não integrem as três dimeno descompasso e a desarmonia nas relações sões comuns ao desenvolvimento sustentável:
homem/natureza no que toca o uso dos recur- o econômico, o social e o ambiental, já não
sos naturais.As reflexões de Camargo (2003) conseguem dar conta de atender às demandas
dão conta que, no pós-guerra, acentuou-se a da sociedade atual. Segundo Krüger (2001, p.
preocupação com o meio ambiente, e as dis- 41), há uma “desconsideração por parte do
cussões resultaram na Conferência de Estocol- complexo tecnológico-industrial da existência
mo, em 1972, em que veio à tona o debate de limites naturais, sejam os relacionados à casobre os vínculos entre meio ambiente e de- pacidade da biosfera de absorção dos gases
senvolvimento. Na década de 80, o Relatório gerados pelo homem, sejam os relacionados à
Brundtland deu publicidade ao termo desenvol- prospecção de um recurso natural esgotável”.
vimento sustentável, consolidado na Eco-92.
Várias tentativas governamentais de orMuitos autores elaboraram seu próprio denamento do território, com pretensões de imconceito de desenvolvimento sustentável. O Re- plantar modos de uso e ocupação mais sustenlatório Brundtland, resultado de uma comissão táveis se mesclam a retrocessos e fracassos
que pesquisou e discutiu o assunto por vários nas políticas ambientais brasileiras. O principal
anos, definiu o desenvolvimento sustentável motivo do fracasso é o caráter pontual dessas
como aquele capaz de atender as necessida- medidas, não mobilizando grandes recursos, e
des das gerações presentes sem comprometer assim, tendo um raio de ação reduzido.
a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Algumas
considerações devem ser feitas quanto a essa
definição. Camargo (2003) aponta a preocupação sobre essa nova forma de conceber a
utilização dos recursos naturais: o problema da
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método escolhido para realizar a
pesquisa foi o estudo de caso. Quanto aos
procedimentos de coleta dos dados, foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e conversas informais, que forneceram subsídios para
o conhecimento das disciplinas e temas envolvidos. Uma pesquisa cartográfica da área foi
executada, buscando situá-la geograficamente.
Utilizou-se a internet como um instrumento de
pesquisa para a obtenção de imagem de satélite do local.

Conversas informais com os garimpeiros ensejaram o conhecimento sobre seus modos de vida, de trabalho e suas perspectivas.
Permitiram ainda inferir conclusões a respeito
do componente social envolvido no trabalho:
se o trabalho imposto ao garimpeiro resulta
numa forma digna de ocupação do ponto de
vista da sustentabilidade. As conversas informais giraram em torno do processo de extração da opala e a respeito da área do garimpo.
O contato com os trabalhadores e com
o campo de pesquisa foi de capital importância
para a realização da pesquisa, pois mostrou o
perfil do profissional que trabalha extraindo a
gema diretamente, e permitiu a constatação de
que técnicas utilizadas para o trabalho realizado pelos garimpeiros são rudimentares.

Além disso, a pesquisa de campo na
área delimitada possibilitou o registro das observações importantes para a análise e interpretação dos dados recolhidos. Os critérios
que orientaram a análise dos dados seguiram
a proposta metodológica de Cavalcanti e Viadana (2007), encaminhando uma análise que
RESULTADOS E DISCUSSÕES se dê através do diagnóstico ambiental (dinâCARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
mica natural, formas de uso e ocupação e impactos ambientais resultantes) e da avaliação
O município de Pedro II localiza-se
dos impactos (ações impactantes, efeitos e na mesorregião geográfica do Centro-Norte
consequências dos impactos).
Piauiense, na microrregião geográfica de Campo Maior, está situado a 4º S e 41º W, com
A avaliação dos impactos ambientais
deu-se por classificação mencionada por So- altitude média de 600 metros acima do nível
ares (2006), que propõe a definição de cate- do mar. Possui uma área de 1.518 km² e popugorias de gravidade para mensurar o grau de lação de 37.496 habitantes (IBGE – 2010), e
impacto de uma atividade sobre o meio circun- localizada a 220 km de Teresina.
dante, indicando uma medida qualitativa para
O município está situado nos bordos
esse grau de impacto, desde Catastrófico (cada Bacia Sedimentar do Maranhão-Piauí, na
tegoria I) até desprezível (categoria IV).
Serra dos Matões, um prolongamento da Serra
Sánchez (2007) é mencionado para da Ibiapaba, em terrenos que datam do períoauxiliar na compreensão dos problemas rela- do Devoniano da Era Paleozóica (ALVARGONcionados à mineração em relação à sustentabi- ZALEZ, 1984). Foram identificadas, na área do
lidade dessa atividade. Questões relacionadas município, as seguintes formações geológicas
ao tripé da sustentabilidade são discutidas pelo da referida bacia sedimentar: Cabeças, Longá,
autor: responsabilidade ambiental, viabilidade
Pimenteiras e Serra Grande.
econômica e justiça social. Outras técnicas utilizadas foram registro fotográfico e a conversa informal. O registro fotográfico possibilitou
a visualização gráfica da paisagem pesquisada e dos problemas ambientais constatados,
destacando-se como instrumento de pesquisa
utilizado a câmera fotográfica digital.
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Fig. . 1 – Localização da área estudada na cidade de Pedro II e no estado do Piauí

Fonte: Google Earth (acesso em 02 abr. 2020).
Geomorfologicamente, Araújo (2006) classifica o município de Pedro II como pertencente ao Planalto Oriental da Bacia Sedimentar do Maranhão-Piauí. As feições do relevo se caracterizam por uma grande quantidade de serra e elevações, destacando-se a presença de escarpas
da Cuesta da Ibiapaba (que tem seu reverso em território piauiense), sendo um exemplo bastante conhecido o Morro do Gritador.
A parte central do município é um interflúvio, separando as bacias do Longá (rios Corrente, dos Matos e Piracuruca) e do Poti (rios Parafuso e Capivara), todos de natureza intermitente,
dada a irregularidade do regime de chuvas e a baixa pluviosidade. Baseando-se na classificação
climática de Köppen, Araújo (2006) define o clima da região norte do Piauí, onde está Pedro II,
como Aw’ (tropical, com máximos pluviométricos no outono). É marcante a presença de formações vegetacionais de transição Cerrado/Caatinga, entremeada por floresta ciliar de carnaúbas
acompanhando alguns cursos d’água. Os solos predominantes são os latossolos vermelho-amarelos.
A MINA DO BOI MORTO E O APL DA OPALA
Sendo a opala uma gema semipreciosa, vários autores classificaram-na utilizando critérios relacionados à sua qualidade e valor. A opala, em seu tipo de mais valor encontrado em
Pedro II, é normalmente denominada opala nobre ou opala extra por conta de sua rara ocorrência, sendo esse tipo identificado apenas no Piauí – Brasil (América do Sul) e Austrália (Oceania).
Muitas minas foram abertas em Pedro II desde que as jazidas foram descobertas no
município, chegando a um número de 30 locais, estando atualmente sua maioria desativadas.
Dentre os locais em que a atividade persiste está a Mina do Boi Morto, área de interesse deste
estudo.Tendo em vista que os bens do subsolo, em território nacional, de acordo com a Constituição Brasileira, pertencem à União, esta concede a particulares os direitos de exploração
desses recursos, o que tem acontecido em Pedro II.
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A ação de atores estatais, como o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas, junto aos garimpeiros
e joalheiros da região, em 2005, possibilitou
a criação do Arranjo Produtivo Local (APL) da
Opala, como uma alternativa para fortalecer a
cadeia produtiva da opala nos municípios de
Pedro II e Buriti dos Montes. A iniciativa dos
APLs de base mineral é bastante difundida em
várias regiões do Brasil, possibilitando a dinamização das atividades envolvidas com o extrativismo mineral.

o dano ambiental (MILANEZ E PUPPIM, 2009).
A doação se explica também por conta de a
exploração desordenada das gemas ter extinguido as reservas abundantes de opalas nobres dessa parte da mina, restando, atualmente, apenas o estéril e os rejeitos das pedras
semipreciosas, nos quais se encontra o xibiu.

Cabe ainda a discussão quanto às condições de trabalho dos cooperados, já que a
garimpagem demanda um extremo esforço físico por parte do garimpeiro, que trabalha sob
sol forte e poeira, e também quanto à seguO local foco deste estudo pode ser di- rança e à dignidade de todos os profissionais
vidido em duas áreas que diferem quanto à ad- no desempenho da função (equipamento de
ministração, às técnicas empregadas e a quali- segurança, treinamento adequado, etc).
dade dos produtos extraídos. A área dos veios,
administrada pela empresa Opex, a qual é proiOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA MINA
bida a entrada de visitantes, utiliza máquinas DO BOI MORTO EM PEDRO II - PI
no processo minerador, embora não seja vantajosa sua total mecanização. Outras empresas
O município de Pedro II, da mesma
atuaram na área nas décadas de 1960 e 1970, forma que outros 32 municípios piauienses e
retirando quantidades não estimadas de opala 8 cearenses, está situado na área de Protenobre, e provocando grandes modificações na ção Ambiental (APA) Serra da Ibiapaba, criapaisagem ao utilizarem técnicas mais agressi- da pelo Decreto s/n de 21.11.96, abrangendo
vas, como o uso de explosivos, que abriu cra- 1.566.424,22 hectares de áreas de transição
teras nas rochas na face posterior do morro cerrado/caatinga.
(lugar cujo topônimo é Queda do Bode) em
que está localizada a mina, bem como originou
A legislação brasileira assegura a utifraturas nos paredões areníticos, estas ainda lização sustentável dos recursos naturais no
facilmente observáveis.
interior deste tipo de unidade de conservação.
Atualmente, a APA Serra da Ibiapaba está sob
Já a parte da mina a que se tem me- administração federal do IBAMA – Instituto Bralhor acesso, genericamente chamada área sileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
das Monteiras, e sob administração da COO- Renováveis, órgão do Ministério do Meio AmGP – Cooperativa dos Garimpeiros de Pedro biente – MMA.
II, emprega principalmente técnicas artesanais,
bastante rudimentares, na extração das gemas.
Em minas de opala de Pedro II recruNormalmente, o produto da exploração nessa descer os problemas relacionados ao uso do
área é composto por pequenos fragmentos de solo/subsolo provocados pela negligência
opala e cascalho, conhecidos entre os garim- com o ambiental. A área estudada se comporta
peiros como xibiu, vendidos aos artesãos e jo- como uma vertente, uma categoria fundamental
alheiros locais para o aproveitamento em joias nos estudos sobre geomorfologia. As vertentes
do tipo mosaico.
são formas resultantes da atuação de agente
morfoclimáticos tais como intemperismo, moA área das Monteiras foi doada pela vimentação de massa e água de escoamento
Opex à COOGP, livrando a empresa da res- (CASSETI, 1991; STRAHLER apud CASSETI,
ponsabilidade de recuperar a área que sofreu 1991). A ação desses processos denudacio350
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nais (relacionados ao desgaste da superfície) ocorria de forma natural, e foi intensificada a partir
das modificações empreendidas com a instalação do garimpo.
A vegetação que existia no local interceptava as chuvas e promovia uma amenização de
seu impacto sobre o solo. Com o desmatamento realizado, as chuvas chegam diretamente ao
solo, aumentando seu grau de impacto sobre o substrato. Outro processo intensificado com o
desmatamento foi o aumento da velocidade de escoamento da água, que passou a carrear mais
sedimentos, caracterizando uma maior quantidade de matéria que migra das para as áreas mais
elevadas para as mais rebaixadas da vertente.
Fig. 2 – Ravinas formadas pela ação da água.Fig. 3 – Paredão arenítico.

Fonte: o autor (2020). Fonte: o autor (2020).
Essa consequência causa a intensificação dos processos erosivos sobre o local estudado, sendo observado na vertente o aparecimento de ravinas de vários metros de largura e
comprimento (FIG. 2), resultado da ação da água carregando tais sedimentos.
O garimpo de Boi Morto localiza-se acima do riacho do Miguel, afluente do rio dos Matos, que abastece pequenos produtores rurais e duas outras cidades a jusante (Lagoa de São
Francisco e Piripiri). Num passado recente, os rejeitos foram carreados para o rio, prejudicando
os agricultores, e os responsáveis pelo garimpo foram notificados pelo IBAMA (MILANEZ E PUPPIM, 2009). Observa-se um problema de assoreamento do riacho, inclusive com um impacto
sobre a população local.
Visualmente, destaca-se na paisagem do garimpo o paredão arenítico de até 20 metros
de altura (FIG. 3), ladeado pelos amontoados de estéril (bota-fora), o que caracteriza um enorme
passivo ambiental. Normalmente, os garimpeiros reviram o material em busca do xibiu, promovendo eles mesmos o recapeamento da área escavada.O bota-fora é constituído principalmente
por depósitos arenosos com certa porção de sedimentos argilosos, entremeados por fragmentos de rochas (em sua maior parte, arenitos) de vários tamanhos, desde regolitos até blocos
maiores (matacões de até dois metros de altura).
Os impactos ambientais identificados na área estudada também passam pela compactação do solo, dada sua natureza e granulometria (sedimentos finos e presença de argila). O acúmulo do estéril provoca a compactação das camadas. Em outros locais, o revolvimento do solo
causa/causou instabilidade das camadas de estéril, ameaçando a segurança dos garimpeiros,
notadamente durante a estação chuvosa.
Embora não se utilize substâncias tóxicas ao ser humano na extração da opala, convém
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observar a possibilidade de contaminação das águas subsuperficiais pelos minerais e material
particulado presentes nos rejeitos. A atividade garimpeira no Boi Morto necessita da água para
a lavagem/peneiração, visando à separação do xibiu. Essa lavagem pode ser feita manualmente
ou através de uma máquina chamada trommel, e a água usada no processo provém do subsolo, canalizada através de um poço tubular. Ademais, em alguns locais da mina o lençol freático
aflora na superfície.
No entanto, a disposição da água resultante é feita de forma inadequada, sendo acumulada em pequenas lagoas na base da mina. No entanto, a construção dessas lagoas não foi bem
elaborada (FIG. 4), e a água escoa para o riacho, carregando sedimentos.

Fig. 4 – Lagoas de contenção da água em meio ao bota-fora.

Fonte: o autor (2020).

Soares (2006) classifica os impactos ambientais em quatro categorias de gravidade: I
(definição: catastrófica); II (definição: crítica); III (definição: marginal) e IV (definição: desprezível).
A partir da proposição de Soares (2006), foi elaborado o Quadro 1, qualificando os aspectos
ambientais, os respectivos impactos ambientais e a categoria/definição de gravidade identificada através da observação in loco.
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QUADRO I
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA MINA DO BOI MORTO

Aspecto
Ambiental
Desmatamento
Geração
de estéril (material
extraído do barreiro,
sem aproveitamento
econômico)
Geração de
rejeitos (material não
aproveitável resultante
da peneiração)
Revolvimento
do solo
Consumo de
água

Impacto
Ambiental
Erosão

Categoria

Definição

III

Crítica

Disposição
inadequada do estéril
(acúmulo desse
material no local)

III

Crítica

Assoreamento
do riacho próximo.

III

Crítica

III

Crítica

II

Marginal

Instabilidade
dos barreiros/
ameaça à segurança
dos garimpeiros
Contaminação
do lençol freático

Ruído/vibração
Impacto de
por utilização de
vizinhança/ ameaça à
explosivos
saúde dos mineiros
Visitação
turística

Ameaça
à segurança dos
turistas.

I

I

Desprezível
(localizada espacial
e temporalmente - no
passado)
Desprezível
(visitação controlada
e pouco frequente)

Fonte: organizado pelo autor (2020) a partir da proposição de avaliação de impactos
ambientais de Soares (2006).

No caso da Mina do Boi Morto, como garimpo ainda é plenamente utilizado, não é possível no momento levar totalmente a cabo medidas mitigadoras quanto à disposição do estéril e ao
reflorestamento, por exemplo. No entanto, dada a existência de irregularidades no processo minerador, os órgãos atuantes na mina tem sido alvo de multa por parte das autarquias ambientais.
A elaboração do projeto da APL também significou a elaboração de estudos sobre o
garimpo do Boi Morto, inclusive com a criação de uma carta ambiental (fig. 5), visando à recuperação da área degradada e a destinação correta do estéril e dos rejeitos.
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Fig. 5: Carta Ambiental da Mina do Boi Morto

Fonte: CETEM, 2007. Acesso em 02 abr. 2020.

Os estudos envolvidos passam também pela possibilidade de criação de medidas mitigadoras dos problemas ambientais causados pela disposição inadequada do estéril e dos
rejeitos da mina do Boi Morto. Uma alternativa que tem sido cogitada é a utilização do material
na construção civil, como matéria-prima para fabricar tijolos ecológicos e construir casas para
os garimpeiros. Após a retirada do estéril/rejeitos, o local passaria por um reflorestamento com
árvores nativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a mensuração dos impactos ambientais, depreende-se a intensidade das transformações empreendidas sobre o solo/subsolo/paisagem/áreas marginais da mina do Boi Morto.
A exploração dos recursos naturais não renováveis nesse ambiente nos últimos 70 anos trouxe
sérias consequências para o equilíbrio da comunidade ecológica, inclusive gerando encargos
para a paisagem e para a população local. Não houve uma preocupação por parte dos órgãos
mineradores com a legislação e os impactos ambientais.
A mitigação dos problemas ambientais descritos acima passa pelo respeito às leis federais e estaduais (não há leis ou decretos municipais nesse sentido) que dispõem sobre a
questão, bem como pela execução das medidas propostas pelo projeto do APL. Uma possível
solução para mitigar tais impactos é a proposição de modelos de exploração mais sustentáveis,
desenvolvendo-se tecnologias menos danosas ao ambiente, com apoio de empresas e órgãos
estatais (econômicos e ambientais) na busca por investimentos (feitos os estudos sobre a rentabilidade da atividade), de modo a fortalecer um modelo de exploração que leve em conta os três
aspectos do desenvolvimento sustentável: o econômico, o social e o ambiental.
Um mecanismo para acelerar esse processo seria a mobilização da população local
com vistas para a questão, uma vez que a comunidade seria bastante beneficiada com a geração de empregos que ofereçam dignidade e renda. Essa mobilização poderia se dar através da
inserção da Educação Ambiental em escolas e organizações comunitárias.
São facilmente identificáveis os problemas de gestão no projeto da APL e no garimpo,
notadamente no que diz respeito a pôr em prática as medidas de mitigação dos impactos ambientais e medidas que tragam segurança aos garimpeiros. Percebe-se uma insustentabilidade desse processo nos termos atuais. A pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho
pretendeu, partindo dos objetivos propostos em um projeto homônimo, identificar e estimar o
estágio dos danos ambientais na área pesquisada, objetivo cujos resultados foram explicitados
acima. Com isso, espera-se um olhar mais atento e medidas mais sérias, por parte dos órgãos
ambientais competentes, na busca por soluções concretas para o problema.
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O USO DE CANTIGAS DE RODA E
PARLENDAS NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este artigo traz uma proposta para promover a alfabetização por meio de cantigas
de roda e parlendas, resgatando os textos de memória que passaram de geração em geração.
Com estes textos as aulas passam a ser prazerosas, pois unem o lúdico e a aprendizagem contextualizada, por se tratarem de textos que circulam no universo da oralidade infantil. Para
ler textos, que os alunos sabem de cor, eles têm que fazer a correspondência entre as partes
do texto que já sabem com os trechos escritos, descobrindo a relação entre fonema e grafia,
conhecendo letras novas e como se dá a segmentação das frases em pedaços menores e independentes. Já na situação de escrita, precisam colocar em cena o nível do conhecimento
do sistema alfabético e o que já sabem a respeito da escrita convencional, para isso ocorrer
pode-se utilizar qualquer cantiga de roda ou parlenda que os alunos apreciem. O importante é
que todos os alunos saibam o conteúdo de cor e mentalmente. O que define a complexidade
da atividade são as particularidades do material e as interações do educador, responsável por
criar boas situações de aprendizagem.

Palavras-chave: Alfabetização; Cantigas de Roda; Parlendas.
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INTRODUÇÃO

A

s cantigas de roda e as parlendas sempre fizeram parte do imaginário de todos,
pois fazem parte do folclore. Quando utilizadas abrem um leque de interpretações
para as pessoas. Sendo assim, estes textos asseguram o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo dos alunos e possibilitam a alfabetização. Quando há ludicidade nas aulas,
os alunos aprendem se divertindo e as cantigas de roda e parlendas trazem ritmo, sonoridade
e rimas.
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O QUE SÃO CANTIGAS DE RODA?
São um tipo de canção popular, que
está diretamente relacionada com a brincadeira de roda. A prática é comum em todo o Brasil
e faz parte do folclore brasileiro. Consiste em
formar um grupo com várias crianças, dar as
mãos e cantar uma música com características
próprias, como melodia e ritmo equivalentes à
cultura local, letras de fácil compreensão, temas referentes à realidade da criança ou ao
seu universo imaginário e geralmente com coreografias.

Não há como detectar o momento em
que as cantigas de roda, já que além de terem autoria anônima, são continuamente modificadas, adaptando-se à realidade do grupo
de pessoas que as canta. São também criadas
novas cantigas naturalmente em qualquer grupo social.De acordo com Cascudo (1988):
[...] apesar de serem cantadas uma
dentro das outras e com as mais curiosas deformações das letras, pela própria inconsciência
com que são proferidas pelas bocas infantis.”
(ibid., p 676 ) Elas são transmitidas oralmente abandonadas em cada geração e reerguidas pela outra “numa sucessão ininterrupta de
movimento e de canto quase independente da
decisão pessoal ou do arbítrio administrativo
(ibid., p. 146 )

Elas também podem ser chamadas de
cirandas, e têm caráter folclórico. Esta prática,
hoje em dia não tão presente na realidade infantil como antigamente devido às tecnologias
existentes, é geralmente usada para entretenimento de crianças de todas as idades em loComo pode-se confirmar é de acordo
cais como colégios, creches, parques, etc.
com a utilização das crianças que a cantiga
vai se tornando popular. As cantigas hoje coHá algumas características que elas nhecidas no Brasil têm origem europeia, mais
têm em comum, como por exemplo a letra. especificamente de Portugal e Espanha. Não
Além de ser uma letra simples de memorizar, é notável esta origem, pois as mesmas já se
é recheada de rimas, repetições e trocadilhos,
adaptaram tanto ao folclore brasileiro que são
o que faz da música uma brincadeira. Muitas
o retrato do país.
vezes fala da vida dos animais, usando episódios fictícios, que comparam a realidade humaSegundo Faustini (1996), as cantina com a realidade daquela espécie, fazendo
gas de roda são de extrema importância para
com que a atenção da criança fique presa à
a cultura de um local. Por meio dela dá-se a
história contada pela música, o que estimula
conhecer costumes, cotidiano das pessoas,
sua imaginação e memória. São os casos das
músicas “A barata diz que tem”, “Peixe vivo” e festas típicas do local, comidas, brincadeiras,
paisagem, flora, fauna, crenças, dentre muitas
“Sapo Jururu”.
outras coisas. O folclore de determinado local
Em outros casos, algum objeto cria vai sendo construído aos poucos através não
vida, ou fala-se de amor que para as crianças é só de cantigas de roda, mas também de histórepresentado principalmente pelo casamento, rias populares contadas oralmente, cantigas de
já que o exemplo mais próximo delas é o dos ninar, lendas, etc. Veja a letra de algumas das
pais. Há ainda as que retratam alguma história cantigas de roda mais executadas no Brasil.
engraçada, divertida para as crianças.Contudo,
há as cantigas que falam de violência ou de
medo. Apesar de esse ser um tema da realidade da criança, em algumas cantigas ele parece
ser um estímulo à violência ou ao medo. Atualmente algumas canções vêm sendo alteradas
por pessoas mais preocupadas com a influência das músicas na mente infantil.
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Marcha Soldado
Marcha Soldado
Cabeça de Papel
Se não marchar direito
Vai preso pro quartel
O quartel pegou fogo
A polícia deu sinal
Acuda acuda acuda
A bandeira nacional
Samba Lelê
Samba Lelê está doente
Está com a cabeça quebrada
Samba Lelê precisava
De umas dezoito lambadas
Samba , samba, Samba ô Lelê
Pisa na barra da saia ô Lalá (BIS)
O Cravo e a Rosa
O Cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
O Cravo ficou ferido
E a Rosa despedaçada
O Cravo ficou doente
A Rosa foi visitar
O Cravo teve um desmaio
A Rosa pôs-se a chorar
Ciranda Cirandinha
Ciranda Cirandinha
(BIS)
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
O Anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Nesta Rua
Nesta rua, nesta rua, tem um bosque
Que se chama, que se chama, Solidão
Dentro dele, dentro dele mora um anjo
Que roubou, que roubou meu coração
Se eu roubei, se eu roubei seu coração
É porque tu roubastes o meu também
Se eu roubei, se eu roubei teu coração
É porque eu te quero tanto bem
Se esta rua se essa rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas, com pedrinhas de
brilhante

Para o meu, para o meu amor passar
Atirei o Pau no Gato
Atirei o páu no gato tô tô
Mas o gato tô tô
Não morreu reu reu
Dona Chica cá
Admirou-se se
Do berro, do berro que o gato deu
Miau !!!!!
Fui no Tororó
Fui no Tororó beber água não achei
Achei linda Morena
Que no Tororó deixei
Aproveita minha gente
Que uma noite não é nada
Se não dormir agora
Dormirá de madrugada
Oh ! Dona Maria,
Oh ! Mariazinha, entra nesta roda
Ou ficarás sozinha !
Sozinha eu não fico
Nem hei de ficar !
Por que eu tenho o Pedro
Para ser o meu par !
Pézinho
Ai bota aqui
Ai bota aqui o seu pézinho
Seu pézinho bem juntinho com o meu
E depois não vá dizer
Que você se arrependeu ! (BIS)
Terezinha de Jesus
Terezinha de Jesus deu uma queda
Foi ao chão
Acudiram três cavalheiros
Todos de chapéu na mão
O primeiro foi seu pai
O segundo seu irmão
O terceiro foi aquele
Que a Tereza deu a mão
Terezinha levantou-se
Levantou-se lá do chão
E sorrindo disse ao noivo
Eu te dou meu coração
Dá laranja quero um gomo
Do limão quero um pedaço
Da morena mais bonita
Quero um beijo e um abraço
Peixe Vivo
Como pode o peixo vivo
Viver fora da água fria
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Como pode o peixe vivo
Viver fora da água fria
Como poderei viver
Como poderei viver
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia
Os pastores desta aldeia
Já me fazem zombaria
Os pastores desta aldeia
Já me fazem zombaria
Por me verem assim chorando
Por me verem assim chorando
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia
Sem a tua, sem a tua
Sem a tua companhia
Sapo Jururu
Sapo Jururu na beira do rio
Quando o sapo grita, ó Maninha, diz
que está com frio
A mulher do sapo, é quem está lá
dentro
Fazendo rendinha, ó Maninha, pro seu
casamento
São João Da Ra Rão
São João Da Ra Rão
Tem uma gaita-ra-rai-ta
Que quando toca-ra-roca
Bate nela
Todos os anja-ra-ran-jos
Tocam gaita-ra-rai-ta
Tocam tanta-ra-ran-to
Aqui na terra
Maria tu vais ao baile, tu “leva” o xale
Que vai chover
E depois de madrugada, toda molhada
Tu vais morrer
Maria tu vais “casares”, eu vou te
“dares”
Eu vou te “dares” os parabéns
Vou te “dares” uma prenda
Saia de renda e dois vinténs
Escravos de Jó
Escravos de Jó jogavam caxangá
Tira, bota deixa o Zé Pereira ficar
Guerreiros com guerreiros fazem zigue
zigue za (bis)
A Barata diz que tem
A Barata diz que tem sete saias de filó

É mentira da barata, ela tem é uma só
Ah ra ra, iá ro ró, ela tem é uma só !
A Barata diz que tem um sapato de
veludo
É mentira da barata, o pé dela é peludo
Ah ra ra, Iu ru ru, o pé dela é peludo !
A Barata diz que tem uma cama de
marfim
É mentira da barata, ela tem é de capim
Ah ra ra, rim rim rim, 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 , iu ru ru, ela tem é casca dura
A Barata diz que tem o cabelo cacheado
É mentira da barata, ela tem coco
raspado
Ah ra ra, ia ro ró, ela tem coco raspado

O QUE SÃO PARLENDAS?
Segundo Feijó (2002), as parlendas
são versinhos com temática infantil que são recitados em brincadeiras de crianças. São usadas por adultos também para embalar, entreter
e distrair as crianças. Possuem uma rima fácil
e, por isso, são populares entre as crianças.
Muitas parlendas são usadas em jogos para
melhorar o relacionamento entre os participantes ou apenas por diversão. Muitas parlendas
são antigas e, algumas delas, foram criadas,
há décadas. Elas fazem parte do folclore brasileiro, pois representam uma importante tradição cultural do nosso povo.
Alguns exemplos de parlendas:
Um, dois, feijão com arroz.
Três, quatro, feijão no prato.
Cinco, seis, chegou minha vez
Sete, oito, comer biscoito
Nove, dez, comer pastéis.
----------------------------------Serra, serra, serrador! Serra o papo do
vovô! Quantas tábuas já serrou?
Uma delas diz um número e as duas,
sem soltarem as mãos, dão um giro completo
com os braços, num movimento gracioso.
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Repetem os giros até completar o núABCD
mero dito por uma das crianças.
Meu burrinho sabe ler
----------------------------------Minha mãe mandou ir na escola
Um elefante amola muita gente...
Para ele aprender!
Dois elefantes... amola, amola muita
------------------------------------gente...
Chuva e Sol,
Três elefantes... amola, amola, amola
Casamento de espanhol
muita gente...
Sol e chuva
Quatro elefantes amola, amola, amola,
Casamento de viúva
amola muito mais...
------------------------------------(continua...)
Tá com frio?
-----------------------------------Toma banho no rio
Chuva, choveu
Tá com calor?
Goteira pingou
Toma banho de regador
Pergunte ao papudo
------------------------------------Se o papo molhou
A vovó da Mariazinha
-----------------------------------Fez xixi na panelinha
– Cala a boca!
E falou pra todo mundo
– Cala a boca já morreu
Que era caldo de galinha.
Quem manda em você sou eu!
-----------------------------------------------------------------------Dedo Mindinho
- Enganei um bobo...
Seu vizinho,
Na casca do ovo!
Maior de todos
-----------------------------------Fura-bolos
Fui à feira
Cata-piolhos.
Encontrei uma coruja
-----------------------------------Pisei no rabo dela
Lá em cima do piano tem um copo de
Ela me chamou de cara suja
veneno
-----------------------------------Quem bebeu morreu
Bam ba la lão
O culpado não fui
Senhor capitão,
EU
Espada na cinta,
------------------------------------Ginete na mão.
O macaco foi à feira
----------------------------------Não teve o que comprar
Uma pulga na balança
Comprou uma cadeira
Deu um pulo
Pra (nome da pessoa) se sentar
E foi a França
A cadeira esborrachou
-----------------------------------Coitada(o) (nome da pessoa)
Era uma bruxa
Foi parar no corredor.
À meia-noite
------------------------------------Em um castelo mal-assombrado
Quem foi a Portugal
Com uma faca na mão
perdeu o lugar.
Passando manteiga no pão
Quem foi a Cotia
------------------------------------Perdeu a tia.
Quem foi a Pirapora
chegou agora.
--------------------------------------
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Rei, capitão,
soldado, ladrão.
moça bonita
Do meu coração.
-------------------------------------Lá vai a bola, girar na roda,
Passear depressa e sem demora.
E se no fim, desta canção, você estiver
Com a bola na mão, depressa pule
fora.
-------------------------------------Corre cutia, na casa da tia.
Corre cipó, na casa da vó.
Lencinho na mão, caiu no chão.
Moça bonita, do meu coração ...
UM, Dois, Três!
-------------------------------------Eu sou pequenininha,
do tamanho de um botão.
Carrego papai no bolso
e mamãe no coração.
-------------------------------------Tropeiro fala de burro.
Vaqueiro fala de boi.
Jovem fala de namorada.
Velho fala do que foi.
-------------------------------------Papagaio come milho,
periquito leva a fama.
Cantam uns e choram outros,
triste sina de quem ama.
Para RAdocy (1979),uma mesma parlenda pode ter várias versões. Isto ocorre, pois
são passadas oralmente entre as pessoas, que
as modificam no processo de transmissão oral.
São criações anônimas (não se sabe os autores) e fazem parte da cultura popular do Brasil.

USO DE CANTIGAS DE RODA E
PARLENDA PARA ALFABETIZAR
De acordo Cruz (1999),ao usar estes
textos como método na alfabetização o professor promove a interação dos alunos com
o lugar, com os colegas, o desenvolvimento
cognitivo e corporal, além da criatividade e
enriquecimento de vocabulário. A maioria das
crianças já trazem estas canções e rimas de
memória o que facilita muito no processo de
aquisição das habilidades leitoras e de escrita.
O professor, apresentando cantigas de roda e
parlendas para os alunos que estão se alfabetizando, passa a ser facilitador do processo de
construção do conhecimento.
Nesse sentido, Barros (2010), pode-se
incentivar a leitura, a escrita, a comunicação,
o relacionamento, a interação e a relação de
grupo, além de que desenvolve a memorização
e o raciocínio lógico.A leitura pode ser estimulada por meio de roda de cantigas em que as
crianças fazem uma roda e cantam os versos
em forma de brincadeira. Vários versos podem
ser inventados com a imaginação das crianças
e partindo dessa invenção as crianças podem
fazer um “livro de parlendas” para exposição.
A criança desenvolve a dicção, a pronúncia, e
podemos assim detectar alguns problemas ou
distúrbios da fala e da audição.
Completando esse pensamento, Almeida (2004), com a escrita, pode-se trabalhar a forma dos versos, a estrutura da língua
e as variações da linguagem. Além de desenvolver as habilidades cognitivas e psicológicas
da criança, auxiliando na alfabetização e enriquecendo o vocabulário de forma divertida. A
criança aprende a interpretar, declamar e recitar os versos para os amigos, trabalhando a
fala e as demais formas de expressão. Além
de que trabalha a expressão corporal e isso
é muito importante para o desenvolvimento do
garoto ou garota.A interação ajuda a criança
no relacionamento com as demais pessoas,
abrange a troca de sentimentos e experiências,
ampliando os horizontes e ideais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo de alfabetização cada criança desenvolve as habilidades leitoras e de escrita no próprio tempo e jeito, assim utilizando cantigas de roda e parlendas o professor pode
priorizar as letras e as mensagens em uma determinada aula, em outra pode ser o movimento, a
interação ou a origem, cada elemento é um universo de possibilidades. O que é mais importante
nestas atividades é definido no contexto, no trabalho do educador, na expectativa das crianças
e da escola.
Algumas brincadeiras, podem também chamar para um caminho mais definido, umas
podem narrar mais movimentos criando maior relação com o corpo, enquanto outras contam
histórias e acenam mais para a mensagem. Assim, ao usar estes tipos de textos, abre-se um
leque de possibilidades de aprendizagem, basta seleção prévia e ter em mente qual o objetivo
a ser alcançado.
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O DIREITO DA CRIANÇA À EDUCAÇÃO

RESUMO: A educação é a espinha dorsal do trabalho realizado nas escolas para a sociedade. A
convicção de que embora a educação seja um fim em si mesma, é também o meio ideal para
garantir o exercício dos direitos, o gozo do bem-estar e uma vida digna. O direito à educação é um meio indispensável para que as crianças descubram seu potencial, exercitem suas
liberdades, assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar e participar de processos
coletivos que visam trazer mudanças favoráveis no desenvolvimento humano. Este artigo é
comprometido com a educação como um ponto central da área estratégica, pois cumpre um
duplo objetivo de canalizar o exercício de direitos.

Palavras-chave: Educação; Direito Educacional; Liberdade Escolar.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa é baseada no próprio entendimento da liberdade educacional que é
formado de um ponto de vista flexível e sintonizado com as mudanças que ocorrem nas diferentes realidades em que estamos imersos. O artigo apresenta as principais referências conceituais, fundamentos teóricos e bases práticas que moldam a abordagem
institucional, adaptada e renovado à luz da prática reflexiva.
Essa abordagem é então explorada em profundidade e a ênfase é colocada principais
aspectos, proporcionando-lhes a natureza atemporal que merecem. Há necessidade de estabelecer um entendimento comum da educação que seja sustentada por uma base conceitual
compartilhada e pode ser comparada com a prática real no campo.
Portanto, oferecer uma série de etapas metodológicas ou operacionais que possam ser
repetidos mecanicamente, mas visa estimular uma reflexão profunda e cuidadosa que possa
alterar nossa abordagem, gerando, por sua vez, novas reflexões que abrem caminho para um
ciclo contínuo de reflexão-ação.
Ao mesmo tempo, estabelece uma série de linhas de ação comuns básicas e blocos de
construção que sejam suficientemente flexíveis para fornecer coerência em nível global e manter
a relevância educacional. Essa abordagem e essas linhas de ação estratégicas e para aprender
e melhorar como organização, ao colocarmos essas linhas de ação em prática.
A ação no campo da educação é inevitavelmente reflexiva e crítica, e é justamente por
esta pesquisa pretende “pensar em voz alta” sobre que tipo de educação acredita e quer promover para alcançar o mundo que imaginamos e buscamos; um mundo onde todas as crianças
desfrutam plenamente de seus direitos e levam uma vida digna.
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esses limiares, mudanças bruscas e possivelmente irreversíveis, é provável que ocorram as
funções de suporte de vida do planeta, com
Embora praticamente todos os países implicações adversas significativas para bemdo mundo tenham legislação que reconheça -estar humano (BRASIL,1988).
os direitos das crianças,muitas crianças ainda
Os obstáculos para superar isso são
não conseguem se exercitar ou se divertir completamente. Segundo Marcos Augusto Maliska, enormes, e nada exceto que a verdadeira “reuma vez que a Constituição Federal de 1988 o volução cultural” seria eficaz para enfrentá-la.
definiu como dever do Estado,sobre o tema, o E tão limitado quanto o poder do sistema educacional atual possa parecer, seu poder transautor fundamenta o que segue:
formador ainda é suficiente para considerá-lo
Quanto ao direito à educação, uma si- um fator promissor nesta revolução.De fato,
tuação que também caracteriza-o de maneira no nível educacional, estamos imersos em um
especial em meio aos demais direitos sociais momento chave na evolução do mundo global
diz respeito à qualidade do direito subjetivo (BRASIL,1988).

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS

público no ensino obrigatório. Portanto, nesse
aspecto, deve-se considerar que o Estado tem
o dever, tem a obrigação jurídica de oferecer e
manter o ensino público obrigatório e gratuito.
Trata-se do mínimo em matéria de educação
(BRASIL,1988).

Enquanto a avaliação dessas metas reconhece o progresso alcançado em direção às
metas propostas e valoriza a capacidade que
tiveram na priorização de agendas internacionais, também ficou evidente que esse progresso continua a refletir profundas desigualdades
O modelo de desenvolvimento que do- e que a comunidade internacional fracassouminou o setor nos últimos 50 anos, baseado cumprir as metas gerais, bem como cumprir as
em crescimento econômico, e não nas pesso- metas estabelecidas (BRASIL,1988).
as, apenas exacerbou essa situação. A desiAlém de falta de recursos, os Estados
gualdade alcançouproporções insustentáveis e
desumanas: em nível material, mais de 50% da demonstraram uma clara falta de interesse em
população mundial a riqueza é controlada por cumprir seu compromisso para a educação.
apenas 1% da população: a economia está nas Isso se torna ainda mais evidente quando consideramos que esse compromisso é fortemente
mãos do mercado (BRASIL,1988).
condicionado pelo discurso economicamente
“Máquinas” que já são responsáveis orientado que prevalece em nível internaciopor mais da metade das transações no merca- nal,discurso dominado na esfera educacional
do de ações; em termos de reconhecimento, a pela crescente influência da teoria do capital
equidade de gênero ainda não foi alcançada; humano (BRASIL,1988).
o chamado progresso continua a significar a
eliminação de muitos povos indígenas; e, com
relação à liberdade, à ampla o desenvolvimento das capacidades humanas continua sendo
negado para muitos, dificultando bem-estar e
senso de dignidade (BRASIL,1988).
Não pode haver dúvida quanto à responsabilidade pela mudança climática, nem
como isso está afetando nosso bem-estar e
possibilidades para o desenvolvimento sustentável e harmonioso. Uma vez ultrapassados

Dado o progresso alcançado em termos de acesso nos últimos anos, a nova
agenda enfatiza a qualidade e realizações significativo aprendizado e se concentra mais claramente nos aspectos de inclusão e eqüidade.
Hoje, no entanto, de acordo com as estatísticas
da UNESCO 58 milhões de crianças em idade
escolar ainda estão fora da escola - um terço
deles na África Ocidental e Central, com esse
número subiu para 63 milhões para o primeiro
ciclo do ensino médio.
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Acesso, apesar de ser o fator que mais
melhorou nos últimos anos, ainda é um problema não resolvido que precisa ser resolvido respondendo às principais obstáculos e causas
mais profundas. Também foi observado que
melhorias iniciais parou em 2007-2008, o que
sugere que mais do que uma prioridade, essa
era uma possibilidade.
E esses números seriam ainda maiores se nós considerar os níveis de ensino pré-primário e secundário, onde observamos as
principais lacunas respeito ao gozo equitativo
do direito à educação. Isso é agravado pelo
fato de o setor privado está ganhando terreno em ambos os segmentos da educação e
isso geralmente significa um aumento da desigualdade.O fenômeno da educação como uma
empresa atraente está assumindo proporções
alarmantes, com pouco controle por parte das
autoridades públicas, e a educação está sendo
reformulada como um setor e cada vez mais
aberta à obtenção de lucros e comércio, bem
como a definição de agendas por interesses
comerciais privados (ROSEMBERG, 2014)

numerosos, os meninos não se beneficiam da
educação ou abandonando prematuramente,
essas decisões continuam sendo fortemente
influenciadas pelo gênero dominante padrões,
por um lado, e pelo mercado de trabalho, que
é profundamente afetado por eles, por outros.
Isso leva a uma discriminação negativa
significativa contra as meninas, o que não afeta apenas suas “Vida escolar”, mas também
o gozo do direito à educação durante toda a
vida e gozo de outros direitos intimamente relacionados.“[...] o percentual de brasileiros (as),
situados (as) nos diferentes níveis de renda
atesta uma posição desfavorável das crianças
frente ao conjunto da população” (ROSEMBERG, 2014, p. 175).

No entanto, as maiores lacunas continuam a existir em qualidade e equidade educacional, uma vez que o acesso à escola não
é, por si só, uma garantia de aprendizado e,
já que o aprendizado não é o mesmo para todos. Isto é dado como certo que a aprendizagem acontece simplesmente porque a pessoa
frequenta a escola, embora a aprendizagem é
algo que é habitualmente negligenciado na esA privatização da educação força as facola (ROSEMBERG, 2014).
mílias a pensar em como obter o maior retorno
possível sobre o investimento e a considerar
E a maioria deles vive em países posuas necessidades de longo prazo. Sobre o bres, em situações de conflito, em áreas remotema, Andréa Rodrigues Amin elucida:
tas e isoladas, são meninas ou crianças com
Pela primeira vez, foi adotada a doutrina de proteção integral fundada em três pilares:
1º) reconhecimento da peculiar condição da
criança e jovem como pessoa em desenvolvimento, titular de proteção integral; 2º) crianças
e jovens têm direitos à convivência familiar; 3º)
as Nações subscritoras obrigam-se a assegurar os direitos insculpidos na Convenção com
absoluta prioridade (AMIN, s/d).
Isso significa que as famílias com recursos escassos devem enfrentar a difícil decisão de escolher quais de seus filhos terão
direito a uma educação ou, pelo menos, que
tipo ou grau de educação que seus filhos receberão. Observe que, em países cada vez mais

diversidade funcional.
Mais uma vez, confirma-se que o princípio da não discriminação continua sendo negligenciado, e que a população mais vulnerável é
a mais afetada. Este é o resultado de uma falta
de professores de qualidade treinamento, inicial e contínuo; falta de materiais educacionais
adaptados e inclusivos; o deficiente estado das
infraestruturas existentes; financiamento insuficiente para a educação em centros centrais e
descentralizados setores das administrações
educacionais, bem como a falta de coordenação entre eles; e falta de oportunidades para
crianças, famílias e comunidades participarem de espaços educacionais (ROSEMBERG,
2014).
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Isso representa a obrigação do Estado
com relação à proteção, promoção e provisão
do direito à educação. A não aplicação do quadro legislativo é, portanto, evidente e ocorre em
um clima de impunidade e falta de responsabilização. Essa negligência de responsabilidades
na parte dos portadores de deveres primários
é composta por outros aspectos socioculturais
profundamente enraizados, como normas sociais, padrões e crenças culturais que constituem práticas prejudiciais e que ampliam a lacuna de discriminação (ROSEMBERG, 2014).

A situação dos direitos da criança reflete de forma dramática e constante essa realidade: as crianças são ignoradas,e eles são
sistematicamente privados de sua capacidade
de ter uma opinião e tomar decisões sobre
suas próprias vidas. Tudo isso tem consequências que vão além da dimensão educacional,
com impacto em todos aspectos da vida das
crianças e, portanto, requer uma abordagem
multissetorial holística.
Diante dessa realidade, novas vozes e
experiências emergem, indo fortemente contra
a corrente Social. Movimentos encontram novas formas de organização e encontram novo
suporte em conectividade cada vez mais global,alcançar maior impacto e transformações.
Diferentes comunidades e sociedades estão
trazendo sobre profundas mudanças culturais
graças a visões de mundo que oferecem visões alternativas de vida e desenvolvimento
(ROSEMBERG, 2014).

Os centros educacionais nem sempre
são os ambientes seguros, saudáveis e protetores que devem seja para crianças. Diferentes
grupos focais mostram que a violência está tão
presente na vida das crianças, tanto na escola
quanto em casa, que é visto como natural. A
educação e a conscientização recebam um papel como ferramenta de mudança, não apenas
suas próprias vidas, mas também na sociedaSegundo Ferri (1994), essas vozes
de. Assim, eles introduzem a distinção fundaressoam em uma reivindicação global apoiamental entre as escolas e educação (ROSEMda por movimentos como o do decrescimenBERG, 2014).
to ou a promoção de vida lenta e iniciativas
que avaliam o bem-estar das pessoas levando
, isso nos leva precisamente a outro em consideração a felicidade e a qualidade
elemento que é negligenciado pela educação: de vida. Temos mais opções de aprendizado
dar voz prestando a devida atenção ao que as do que nunca e há maior conscientização e
próprias crianças têm a dizer. A Constituição consciência sobre o meio ambiente e injustiça
introduz direitos que devem ser universalmente social. Por isso, se queremos consolidar uma
reconhecidos e, dentre eles, o direito à edu- mudança radical que inclua todas as pessoas,
cação. Essa consagração é feita por meio do é mais necessário do que permanecer sempre
constante em nossa reivindicação e promoção
artigo 227. Vejamos:
de uma educação digna: uma educação baseÉ dever da família, da sociedade e do ada em direitos humanos e bem-estar.
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, 1988).

Para o autor (1994), a Educação é um
direito humano intrínseco que é parte inerente
de toda a vida ciclo e que permita que outros
direitos sejam usufruídos e reforçados. Com
uma perspectiva mais orientada para o desenvolvimento, que associa a educação à escolaridade, a compreensão educação de qualidade
com base na equidade para aprimorar as capacidades, autonomia e liberdade das pessoas
e transformar seu ambiente construindo sociedades mais justas.
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Por fim, promovemos a educação que
se baseia e promove direitos e dignidade, e
que promove ambientes que gerar bem-estar
para todos.Nosso conceito de educação, seu
significado e objetivos é extraído, em grande
parte, de vários padrões de direitos humanos.
Isso implica integrar as seguintes considerações importantes:
• Reconhecer a responsabilidade fundamental dos Estados de respeitar,
proteger e fornecer Educação.
• Aplicar os quatro princípios fundamentais: não discriminação, melhor
interesse, sobrevivência e desenvolvimento (desenvolvimento ótimo) e
participação.
• Planejar com base nas análises da
situação dos direitos da criança e
integrar e promover a prestação de
contas.
• Priorizar a capacitação e capacitação por meio de esforços baseados
na comunidade.
• Dê atenção prioritária à população
mais vulnerável (BRASIL, 1988).

Tão somente quatro paredes, um armário com o mínimo de material, quadro de giz,
crianças tímidas, com o olhar atento, deslumbradas com a possibilidade de aprender coisas
novas, um professor com a tarefa de ensinar e
a sensação de que o que saber não serve para
aquela realidade, de que não sabe trabalhar
com a diversidade do grupo [...],(FERRI, 1994,
p. 12).
Para o autor (1994), o direito à educação e equidade o acesso à educação é legalmente reconhecido em praticamente todos
os países do mundo, mas sabemos que esse
acesso está longe de ser realidade em muitos
deles. Para que a educação se torne verdadeiro direito humano, deve ser visto como um conceito que se estende além da legislação e das
convenções assinadas pelos países. Um direito
que é reconhecido pelo Estado, mas não pode
ser exercido é insuficiente.
Nesse sentido, concordamos em destacar as possibilidades oferecidas pelos recursos abordagem e sua contribuição para a
abordagem da educação em habilidades para
a vida. A educação para todos deve ser uma
meta fundamental de uma educação de qualidade e, embora isso possa parecer óbvio, infelizmente, é muitas vezes esquecido. Ainda é
essencial para orientar a educação e, ao integrar novos significados ao longo tempo, é mais
válido do que nunca (BRASIL, 1988).

No que diz respeito ao objetivo da educação, os principais tratados afirmam que isso
é promover o desenvolvimento, promover o
respeito pelos direitos e liberdades humanos,
preparar indivíduos para participar efetivamente em uma sociedade livre e promover a compreensão, amizade, tolerância e respeito pela
criança. Os objetivos da educação promovem,
De acordo com as declarações anapoiam e protegem o valor central da Educa- teriores, acreditamos que a abordagem das
ção: a dignidade humana inata em todas as capacidades pode ajudar a dar substância à
crianças e seus filhos (FERRI, 1994).
educação como um direito e fornece, além
maiores possibilidades de contextualização e
Ou seus direitos iguais e inalienáveis. reconhecimento, a educação para todos deve
Isso fornece não apenas uma visão conceitual ser um objetivo fundamental de uma educação
abrangente estrutura, mas também com uma de qualidade e, embora isso possa parecer óbestrutura legítima de ação como organização vio, infelizmente é tudo muitas vezes esquecido
internacional. No entanto, sabemos que a exis- (MALISKA, 2001).
tência de legislação específica não significa
necessariamente acumprimento do direito ou
direitos que isso deve cobrir:
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A estrutura de aprendizado ainda é
essencial orientar a educação e, ao integrar
novos significados ao longo do tempo, é mais
válido do que nunca. Aqui, o conceito de reconhecimento se refere à teoria relativa ao vínculo
entre reconhecimento e justiça. Esta é como
reconhecimento pode ser integrada à noção de
justiça da abordagem das capacidades ou está
em menos compatível com ele. Uma medida
de capacidade é uma medida de justiça e reconhecimento (MALISKA, 2001).

a equidade deve ser indiscutivelmente palpável
em todos os lugares: desde o acesso e ao longo do processo educacional, bem como nos
resultados e efeitos a longo prazo da educação
(UNESCO, 2014).

Isso implica,em primeiro lugar, respeito pelo princípio da não discriminação e reconhecimento da diversidade;o patrimônio, como
tal, é inclusivo e justo. A equidade é inclusiva
quando todos desfrutam das mesmas oportunidades de conseguir algo fundamental e as
De acordo com alguns teóricos e oportunidades expressam e oferecem possibiAprender a conhecer é o entendimento e uso lidades para que cada indivíduo possa cumprirdo conhecimento e incorpora, entreas capa- como cidadão.
cidades, a capacidade de raciocínio prático,
incluindo habilidades cognitivas como pensaE, é justo quando é garantido que tomento crítico, pensamento criativo, resolução dos tenham acesso e obtém educação básica
de problemas e tomada de decisão. Aprender para construir um projeto de vida decente para
a fazer nos direciona para habilidades práticas si mesmo. Em um sentido mais amplo, a equie incluiria habilidades para a vida, saúde cor- dade expressa em que medida uma sociedade
poral, integridade corporal e controle sobre o é capaz de gerar e distribuir bem-estar entre
ambiente (MALISKA, 2001).
todos os seus membros. Isso implica incluir a
dimensão da comunidade em nossa visão da
De acordo com os quatro pilares de- educação e reconhecendo a capacidade da
fendidos pela UNESCO (2014), Aprender a educação de corrigir as desigualdades e gerar
viver juntos concentram-se em interpessoal e transformações sociais (UNESCO, 2014).
habilidades sociais; referirmos às principais habilidades relacionadas às emoções,afiliação e
Envolve considerar a educação como
respeitando as diferenças, e especificamente um processo social que é profundamente incomunicação, negociação, recusa,assertivida- fluenciado por um ambiente sociocultural cade, cooperação e empatia. Finalmente, apren- racterizado por consumista, valores e competider a ser está ligado ao conceito aos sentidos, tivos em que, segundo Freire, não somos seres
imaginação e pensamento e a capacidade de de adaptação, mas de transformação. De fato,
jogar. Inclui habilidades relacionadas à auto- a sociedade confia grande parte da educação
consciência, autoestima, autoconfiança e resi- das crianças às escolas. No entanto, agir soliência. Ele também abrange habilidades para mente emas escolas seriam excessivamente
construir uma identidade e estabelecer metas reducionistas, uma vez que muitos dos fatores
(UNESCO, 2014).
determinantes e facilitadores para o exercício
efetivo do direito à educação são encontrados
Ajudar a dar substância à educação fora da escola e que a educação também ocorcomo um direito e fornece, além de maiores re além de seus limites (UNESCO, 2013).
possibilidades de contextualização e reconhecimento. Tudo isso nos leva a outra caracteEstamos nos referindo, em particular, à
rística central da educação que promovem, a família, à comunidade circundante ou ambiente
equidade e sua relação com a conquista de imediato, bem como à comunidade mais gloaprendizado essencial e o desenvolvimento de bal e suas estruturas constituintes. Temos certodo o potencial de cada aluno. Para esse fim, teza de que uma educação de qualidade não
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será possível se esses agentes não estão conectados em nenhuma das ações realizadas.
Portanto, é necessário considerar abordagens
integradas que envolvem capacitação entre as
famílias e a comunidade para melhorar a educação. A ideia é desenvolver programas que
integrem: pessoas que aprendem em escolas
que aprendem em comunidades que aprendem (UNESCO, 2014).

São comunidades que incentivam o
aprendizado entre as famílias e a comunidade
por meio de indivíduos capacitados comprometidos com a boa governança, sustentabilidade e igualdade social. A interação desses
três níveis articula estrutura institucional e abordagem educacional, que considera a aprendizagem como o empoderamento de indivíduos
que se reconhecem como detentores de direitos, estão cientes dos fatores determinantes
que influenciam suas vidas e na sociedade
As pessoas que aprendem abrangem e são agentes ativos de mudança (UNESCO,
todos os alunos no processo educacional, to- 2014).
das as crianças no coração do processo de
aprendizagem, como atores ativos e chaves,
Isso só é possível se formos além de
que pretendem exercer seu direito à educação fazer modificações técnicas e metodológicas e
para que eles podem levar uma vida indepen- procurarmos realizar uma profunda mudança
dente de dignidade. As escolas que aprendem cultural e garantir que os círculos que conecsão espaços com profissionais de educação tam cada um desses níveis passam a formar
bem treinados que continuam a melhorar suas círculos interdependentes de colaboração. É
práticas adquirindo novos conhecimentos.
o apoio mútuo que possibilitará que as pessoas empoderadas se tornem construtores de
São escolas que crescem sob a peda- ambientes que geram bem-estar para todos
gogia orientação do órgão de administração e (UNESCO, 2014).
levar à prática educativa para além da sala de
aula, em todos os espaços do estabelecimenA missão da Educação é trabalhar
to de ensino. São lugares que criam estimular com crianças e suas comunidades para proambientes de aprendizado educacionais e que mover mais justo sociedades justas e justas
nutrem relacionamentos pessoais como uma que garantam a direitos e bem-estar. Isso imfonte primária de educação. As comunidades plica direcionar os esforços da educação para
que aprendem são aquelas que participam da o cumprimento efetivo das crianças direitos e
definição da educação, que mobilizam recur- colocá-los no centro do objetivo da organizasos para garantir a educação como um direito ção em termos políticos,nível metodológico e
exercido ao longo da vida, especialmente para prático. Consequentemente, como organizaas mais vulneráveis populações (UNESCO, ção, incorporar, promover e defender crianças
2013).
Direitos em busca do bem-estar máximo para
todas as crianças (UNESCO, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo educacional é frequentemente visto como um processo isolado do ambiente
e suspenso no tempo que prepara as crianças para uma vida que parece chegar mais tarde, em
outro estágio outra hora e em outro lugar.
Assim, a educação formal é separada de suas vidas e de outras possíveis formas de
educação, como a fornecida por familiares, comunidades e outros ambientes, ou alternativas não
formais e informais, etc. Como resultado, a educação é frequentemente vista como um conjunto
de conhecimentos a serem transferidos para as crianças, para que estejam prontas quando suas
vidas finalmente”chegar”.
Nesse sentido, torna-se um produto ou mercadoria e as crianças tornam-se as que têm
e não tem. Mudar esse conceito de educação é a premissa básica para provocar mudanças
mais amplas na comunidade e na sociedade em geral. Assim, o aprendizado envolveria constantemente moldar e remodelar nosso mundo interior através de nossa interação com o outro e,
consequentemente, transformar o mundo exterior.
A transformação resultante não é, no entanto, o produto de uma espera passiva ou ingênua expectativa, mas inevitavelmente compreende e molda o próprio processo educacional. É
por essa razão que descrevemos neste artigo o conceito de educação como um processo vital
baseado na aprendizagem individual e coletiva e que interage com o nível social.
No nível individual, reconhecemos as diferenças e valorizamos as diversidades que possibilitam dar sentido ao processo educacional. Respeitamos as diferentes formas e ritmos de
aprendizado e procurar promover a educação com base nas necessidades, interesses, expectativas e motivações de cada indivíduo a desenvolver plenamente suas capacidades e autonomia.
Entendemos que isso não é possível sem interagir com outras pessoas. Deste ponto de
vista, nós veem a aprendizagem como um processo coletivo moldado pelas relações entre os
participantes buscar um processo educacional enraizado em políticas cooperativas, não competitivas, baseadas no diálogo e democráticas. Aprendendo em nível social, reconhecemos que o
espaço educacional está imerso em uma determinada situação física, temporal e, embora seja
indubitavelmente moldado por esse contexto, acreditamos que é também capaz de influenciá-lo.
Como já manifestamos, acreditamos firmemente que a educação é capaz de transformar
seu ambiente. Mas não somos ingênuos em nossa convicção; nós não percebemos educação
como uma solução mágica para problemas com causas profundamente enraizadas em outros
lugares, como na sociedade ou na economia e, portanto, não pretendemos alterá-los sem nos
envolvermos ou influenciar esses espaços.
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Essa intervenção ou influência é explicada em nossa ação educacional com base na capacidade das crianças exercem a agência como cidadãos e titulares de direitos e nas conexões
estabelecidas entre espaço educacional e a comunidade em geral. Referimos à capacidade de
buscar valores e metas que uma pessoa considera importantes que contribuem para alcançar
maior justiça coletiva e bem-estar.
A partir do momento em que novas capacidades e conhecimentos adquiridos são colocados em prática bem comum, mesmo quando isso ocorre em detrimento do bem-estar individual. Sem dúvida, a educação que promove a capacidade dos alunos é uma educação que
promove a capacidade de refletir criticamente sobre seus próprios objetivos e valores.
Por um lado; e que desenvolve suas capacidades emocionais, e especialmente empatia,
por outro sustenta que é através processos de reconhecimento mútuo com os outros, que se
adquire as condições necessárias para se tornar um agente. Estabelecer conexões com o meio
ambiente nos permite reconhecer o lar e a comunidade como em lugares em que desigualdades
econômicas, políticas e culturais mais amplas são produzidas e reproduzidas ao mesmo tempo.
Também oferece a possibilidade de interagir nelas para influenciar sua transformação,
fortalecendo as relações que são forjadas com o espaço educacional e garantindo que esses
espaços estendam sua ação à comunidade.
Essa ação é refletida em processos educacionais que integram membros da comunidade e permitem que os alunos capacidade de agência a ser exercida para ampliar a cultura dos
direitos humanos e do bem-estar: permitindo maior inclusão e equidade, a integração de uma
cultura salvaguarda.
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O CONTEXTO DA INCLUSÃO DE
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NA ESCOLA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo trazer o tema deficiência intelectual e a sua inclusão
de pessoas com alguma deficiência acontece, pelo prisma da educação transformadora e inclusiva, quando a qualidade acadêmica proposta poderá derrubar certas barreiras tradicionais
que presenciamos dentro das escolas brasileiras. A educação deve revolucionar rumo à transformação inclusiva implicando em mudanças estruturais, tanto políticas quanto nas propostas
educacionais, e seu potencial para a inclusão perpassa pela adequada incorporação das novas
tecnologias no âmbito pedagógico e do desenvolvimento de novas formas de ensinar. Sendo
interessante dentro deste contexto trataremos da parte legal do assunto traduzindo os direitos e deveres dos portadores de deficiência, tanto no contexto social quanto no educacional.
Tentando esclarecer e informar aos pesquisadores dessa área as necessidades e dificuldades
pelas quais passam os portadores de deficiência intelectual dentro da sociedade, especialmente dentro das escolas da rede pública de ensino.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Direitos; Educação; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

T

rabalhar em função de uma educação inclusiva para a transformação de uma sociedade integrada e inclusiva é um processo em que se amplia a participação de
todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular.

Isso tudo implica na reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas
escolas de modo que estas respondam à diversidade de todos os alunos. Sendo uma abordagem mais humanista e democrática que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como
principais objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos.
A inclusão ultrapassa dimensões: humanas, sociais e políticas, se expandindo gradativamente dentro da sociedade, auxiliando no desenvolvimento das pessoas, contribuindo de uma
forma geral para a reestruturação de práticas e diversas ações inclusivas e que evitem preconceitos.
Muitas vezes a educação inclusiva é confundida com a educação especial, embora contemple, se configura na diversidade inerente à espécie humana, que busca perceber e atender
as necessidades educativas especiais de todos educandos, em salas regulares, dentro de um
sistema regular de ensino, promovendo a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos
os envolvidos.
As práticas pedagógicas coletiva, multifacetada, dinâmica e flexível requer mudanças
significativas na estrutura e no funcionamento das unidades escolares, na formação dos educadores e nas relações entre as famílias e a escola.
A política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, assegura acesso ao ensino regular a educandos com deficiência diversificada como: mental, física, surdos, cegos, com transtornos globais do desenvolvimento e a educando com altas habilidades,
superdotados, desde a educação infantil até a educação superior. No Brasil o ensino especial
foi, na sua origem, um sistema separado de educação das crianças com deficiência não podendo ser supridas nas escolas regulares.
Dentro da perspectiva da educação inclusiva, outras racionalidades estão surgindo sobre aprendizagem. Com o uso da concepção Vygotskyana especialmente, entende que a participação inclusiva de alunos facilita o aprendizado de todos, deles e dos demais educandos que
convivem com as diferenças. Este entendimento está baseado no conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal, que deve ser conquistada por meio da mediação do outro, entre educador
e educando e entre os educandos.
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Temos como objetivo mostrar como as diferenças são tratadas e como tentar atender essas crianças da melhor maneira possível dentro das nossas escolas e aulas. E o que o educador
pode fazer para se preparar da melhor forma possível para saber trabalhar com essa criança que
apresenta alguma deficiência e trabalhar junto com os demais, mostrando a diversidade, o respeito e a solidariedade que devemos ter com pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade
intelectual.Este estudo traz à tona como são as inclusões, as leis que permeiam esse assunto e
como a sociedade atende essas pessoas, que por causas diversas possuem alguma forma de
limitação no campo intelectual e em alguns casos com deficiências físicas também.
Este artigo trata de tentar mostrar como acontece a inclusão e o que poderia ocorrer,
com auxílio de estudos e de pessoas qualificadas para tanto nas escolas de ensino infantil e
fundamental no Brasil, começando desde a preparação das famílias que possuem alguém com
necessidades especiais como os educadores, gestores e demais funcionários da escola, pois
todos que trabalham dentro das unidades escolares devem entender um pouco das limitações e
como podem ajudar a esse educando a crescer, respeitando e auxiliando os educadores.
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A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Segundo a AAIDD (Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do Desenvolvimento), a deficiência intelectual é caracterizada por um déficit no funcionamento intelectual,
inferior à média (QI), sendo associado a limitações adaptativas em algumas áreas de habilidades, como problemas: na comunicação,
autocuidado, adaptação social, problemas de
saúde e segurança, problemas nas funções
acadêmicas, no lazer e no trabalho e que ocorrem desde pequenos.
Antigamente pessoas com algum problema mental era chamado de Deficiente Mental, ou Débil Mental, entre outras formas muito
pejorativas, atualmente a nomenclatura correta
é Deficiente Intelectual, esse termo foi aprovado em agosto de 2006, numa Convenção Internacional de Direitos Humanos das Pessoas
com Deficiência da Organização das Nações
Unidas (ONU).
Sánchez (2005), a Deficiência Intelectual é considerada um fator que causa prejuízo das funções cognitivas que acompanham
o desenvolvimento diferente do cérebro, e não
é mais considerado como doença e muito menos como transtorno psiquiátrico. As pessoas
com alguma forma de Deficiência Intelectual
possuem dificuldades enormes em aprender,
demoram a entender e a realizarem atividades
comuns para as outras pessoas, muitas aprendem, depois de dias de repetição, quando uma
criança dita “normal” aprende na primeira vez
que lhe é explicado a guardar seus objetos
dentro da mochila, uma com deficiência vai
levar semanas, até que aprenda, e às vezes
esquece.

problemas no parto ou na vida do recém-nascido após o nascimento. Os pesquisadores enfrentam muitos desafios nessa área por não ter
como definir a fonte dos problemas dos casos
estudados, fica sem uma causa conhecida ou
identificada, não estabelecendo de forma clara
a origem da deficiência:
uma tentativa de reconstruir o enfoque
deficitário individualista e médico dominante,
considerando seriamente as vozes das pessoas com deficiência, e analisando as complexas
relações de poder implicadas nesses controvertidos debates... uma reivindicação de que
todos os alunos com ou sem necessidades
educacionais especiais recebam uma educação de qualidade, nas classes comuns do sistema regular de ensino (SÁNCHEZ, 2005, p.
17).
Quando essa criança chega na escola,
a mãe ou o responsável que vai fazer sua matrícula omite, de forma consciente que a criança
possui alguma deficiência, por não querer que
seja perguntada, interrogada e para não passar por preconceito, entre outras coisas, se as
famílias fossem sinceras, já na primeira visita à
escola, essa já tomaria algumas providências
e encaminhamentos para atender a criança da
melhor maneira possível. Muitas delas só começam o acompanhamento adequado quando
essa chega à idade escolar, prejudicando demais o crescimento intelectual da mesma, que
se trabalhada desde pequena seria bem mais
desenvolvida, melhorando e muito sua capacidade intelectual, ficando apta a ser incluída de
forma plena dentro da sociedade (SÁNCHEZ,
2005).

Para Sánchez (2005), muitas pessoas
com deficiência são consideradas com menos
idade mental, agindo assim como se fosse
bem mais nova do que é realmente. A deficiência intelectual resulta quase sempre de uma alteração no desempenho cerebral, muitas vezes
provocada por fatores genéticos, problemas na
gestação, cada vez mais por uso de drogas,
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PRINCIPAIS CAUSAS
Mazzotta (2003), há alguns fatores de
risco que podem levar a criança a nascer com
uma Deficiência Intelectual, podendo ocorrer
em três fases: pré-natais, perinatais e pós-natais.

Outro fator que causa muitos problemas de deficiência, tanto física como mental
são os acidentes: trânsito, afogamento, choque
elétrico, asfixia, quedas, etc. Cada vez mais comuns, com a rotina apressada das pessoas,
pois com pressa de chegarem em algum lugar, acabam causando acidentes, que se não
levam as pessoas à morte as causam danos
irreparáveis (MAZZOTTA, 2003).

A fase pré-natal vai desde o momento da concepção até o começo do parto, no
qual pode ocorrer algum problema genético,
PRINCIPAIS TIPOS DE DEFICIÊNCIA
nesses casos podendo ter alterações cromosINTELECTUAL
sômicas (numéricas ou estruturais), que provocam a Síndrome de Down, entre outras não
Segundo os documentos oficiais da
tão conhecidas. Pode ocorrer também alguma
alteração genética (erros inatos do metabolis- Educação (BRASIL, 1996), são inúmeros famo), nos quais ocorrem a Fenilcetonúria, entre tores que podem causar uma deficiência Intelectual, desde alterações cromossômicas
outras (MAZZOTTA, 2003).
e gênicas, desordens do desenvolvimento
Para o autor (2003), muitos são os fato- embrionário ou outros distúrbios estruturais e
res que afetam o complexo materno-fetal: o ta- funcionais que prejudicam as capacidades do
bagismo, o alcoolismo, o consumo de drogas, cérebro.
alguns medicamentos teratogênicos (podendo
provocar danos nos embriões e fetos). AlguA mais conhecida é a Síndrome de
mas doenças contraídas pelas mães durante a Down, que nada mais é do que uma alteração
gravidez, crônicas, gestacionais ou infecciosas
genética que ocorre na formação do bebê, no
como sífilis, rubéola, toxoplasmose e a desnuinício da gravidez. Seu grau de deficiência intrição materna.
telectual é bem variável, e o coeficiente de inOs fatores no período perinatal, que teligência (QI) pode variar e chegar a valores
começam do início do trabalho de parto até o menores que 40, quando é bem severa. A linprimeiro mês de vida do bebê podem ser eles: guagem fica mais comprometida, a visão na
Hipóxia ou anoxia (falta de oxigenação cere- maioria dos casos é relativamente preservada
bral suficiente durante o parto); Prematuridade (BRASIL, 1996).
e baixo peso, isso quando o bebê é pequeno
para a idade gestacional (PIG); Icterícia grave
Ferreira (2006), ressalta que as redo recém-nascido (kernicterus), quando não é lações sociais podem se desenvolver muito
tratado rapidamente. Alguns fatores acontecem bem, mas podem aparecer alguns distúrbios
depois, no período pós-natal, que acontecem como hiperatividade, depressão, entre outros
depois do primeiro mês de vida até o começo problemas, mas não é tão comum nas crianças
da vida adulta: ocorre quando a pessoa passa com essa síndrome. É a mais comum entre as
por desnutrição, desidratação grave, carência
deficiências intelectuais, é normalmente o rede estimulação global. Algumas infecções posultado de uma cópia extra do cromossomo
dem acarretar alguma deficiência intelectual
em qualquer tempo, alguns exemplos: meningi- 21, transformando em três cromossomos nos
te e sarampo. Pode ocorrer alguma intoxicação quais deveria haver dois, sendo chamado asexógena, envenenamentos provocados por re- sim de trissomia 21, provocando um excesso
médios, inseticidas, alguns produtos químicos de 329 genes por célula, sendo considerada
como chumbo, mercúrio, podem acarretar al- um acidente genético.
guma demência (MAZZOTTA, 2003).
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Temos também a Síndrome do X-Frágil, que é uma alteração genética que ocasiona
o atraso mental, nos quais as crianças apresentam uma face alongada, orelhas grandes
ou salientes, além de apresentarem um comprometimento ocular e comportamento social
atípico, geralmente são pessoas com um nível
de timidez muito exacerbado.A Síndrome de
Prader-Willi é um quadro clínico que varia de
pessoa para pessoa, conforme a idade. No período neonatal, a criança possui severa hipotonia muscular, baixo peso e pequena estatura,
geralmente a pessoa com essa síndrome apresenta problemas de aprendizagem e dificuldade para pensamentos e conceitos abstratos,
não fazendo raciocínios lógicos matemáticos
(FERREIRA, 2006).
Para o autor (2006), Algumas síndromes não são tão conhecidas, mas é pertinente
pontuar, como a Síndrome de Angelman, que é
um distúrbio neurológico que causa deficiência
intelectual, comprometimento grave ou falta de
fala, epilepsia, atraso psicomotor, andar desequilibrado, nos quais as pernas acabam ficando afastadas/esticadas, o sono entrecortado e
muito difícil, acontecem algumas alterações no
comportamento, entre outros problemas (FERREIRA, 2006).
Há também a Síndrome Williams, que
é uma alteração genética que causa deficiência intelectual de leve a moderada, no qual a
pessoa pode apresentar um comprometimento
maior da capacidade visual e espacial em contraste com um bom desenvolvimento da linguagem oral e até na música (FERREIRA, 2006).
Temos também alguns que são Inatos
de Metabolismo (Fenilcetonúria, Hipotireodismo congênito etc.) que são alterações metabólicas, em geral enzimáticas, que geralmente
não apresentam sinais nem sintomas sugestivos de doenças. São detectados pelo famoso Teste do Pezinho, no qual a criança assim
que nasce deve fazer, e caso ocorra alguma
alteração é encaminhada para um atendimento especializado, ajudando e muito no seu de-

senvolvimento cognitivo, pois quando tratado
adequadamente, pode prevenir o aparecimento de alguma deficiência intelectual. Alguns estudos clínicos ou laboratoriais podem sugerir
algum tipo de distúrbio metabólico: falha de
crescimento adequado, doenças recorrentes
e inexplicáveis, convulsões, ataxia, perda de
habilidade psicomotora, hipotonia, sonolência
anormal ou coma, anormalidade ocular, sexual,
de pelos e cabelos, surdez inexplicada, acidose láctea e/ou metabólica, distúrbios de colesterol, entre outras doenças podem ser evitadas,
ou tratadas precocemente auxiliando muito na
vida desses bebês e de suas famílias (FERREIRA, 2006).
As pessoas muitas vezes confundem
Deficiência Intelectual com Doença Mental, e
é muito importante como educador esclarecer
que são duas coisas bem diferentes. Quando a
pessoa tem Deficiência Intelectual ela apresenta um atraso no seu desenvolvimento, tem dificuldades para aprender e para realizar tarefas
simples do dia a dia e na interação com o meio
em que vive, com as pessoas, etc. Existindo
um comprometimento cognitivo, que acontece
até os 18 anos, prejudicando suas habilidades
adaptativas (FERREIRA, 2006).
Para o autor (2006), na Doença Mental
a pessoa tem uma série de alterações desde
o humor até o comportamento e pode afetar o
desempenho do indivíduo dentro da sociedade. Acontece na mente da pessoa e causam
uma alteração na sua percepção da realidade,
é uma doença psiquiátrica, devendo ser tratada por um psiquiatra, no qual a pessoa pode
ser acompanhada e fazer uso de alguns medicamentos específicos para sua situação, evitando e muito os surtos, fazendo com que ela
possa ter uma vida regularizada.
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Esse artigo tem como intuito trazer
uma problematização para a abertura da teoria
como para a prática em sala de aula e partindo dos estudos apresentados, vemos que
indivíduo é visto como um produto daquilo que
ele mesmo construiu, nas interações que estabelece com aquilo que tem constituído seu
próprio meio. O sujeito emprega as estruturas
de sua atividade e, à proporção de sua insuficiência em relação ao “objeto”, criando por esta
mesma atividade modos mais adequada, mais
complexa e mais flexível (FERREIRA, 2006).
Precisamos nos indagar, estudar o real
para conhecer as suas propriedades, para a
partir daí fazer algumas transformações. O indivíduo emprega as estruturas de acordo com
o seu nível de desenvolvimento, pois mesmo
tendo a mesma idade as crianças se comportam de modo diferente umas das outras. Podemos ver que uma mesma forma de atingir
certo aprendizado nem sempre alcança todas
as crianças ao mesmo tempo, umas precisam
amadurecer bastante a ideia antes que aconteça algum aprendizado significativo para ela
(SÁNCHEZ, 2005).
A percepção informa a particularidade, a singularidade do objeto e como ele é realmente. A atividade perceptiva do indivíduo,
opera de forma à classificar, sendo uma forma de ação do sujeito. Marcando os aspectos
figurativos e os operativos do conhecimento.
Quando as crianças não aprendem podem
apresentar uma modalidade de pensamento mais figurativo, não procedendo de forma
operatória, pois não colocam em jogo a lógica,
mas são capazes de reproduzir, por imitação,
não ultrapassando quase nunca a imitação. Do
ponto de vista cognitivo nem todas as crianças
apresentam uma sintomatologia grave

cesso transdisciplinar.O indivíduo é um ser extremamente adaptável, isso significa que consegue interagir ativa e permanentemente com
o meio ao qual nasceu. Mas é o sujeito que
produz, constrói e modifica o meio, adaptando-se a ele.
Aprender a viver juntos, trata-se de uns
dos principais objetivos da educação contemporânea, já que supõe participar e cooperar
com os demais em todas as atividades humanas. Essa educação requer, sem dúvida, o desenvolvimento da compreensão ante o outro, e
a percepção de formas de interdependência,
respeitando os valores do pluralismo, a compreensão mútua e a paz. Assim, luta contra a
exclusão por meio de traçados que favorecem
o contato e a comunicação entre os membros
de grupos diferentes, em contextos de igualdade, por meio do descobrimento gradual do
outro e do desenvolvimento de projetos de trabalho em comum. (SÁNCHEZ, 2005, p.10)
Não é escolhido pelo indivíduo o meio
e as condições de vida que lhe são oferecidas,
mas tem a possibilidade de fazer ou não algo
para transformá-lo.O meio não muda ninguém,
o sujeito se constrói por uma atividade, no
meio que é o seu. O interacionismo comporta
o meio, sendo possível a partir daí explicar a
representação, que adquirimos com Piaget.

Segundo a teoria de Piaget, a noção
de equilíbrio, é conveniente distinguirmos entre
equilíbrio-processo, sendo uma multiplicidade
de equilibrações de natureza diversa. O equilíbrio exprime o movimento, conduzindo sem
parar o sujeito a se adaptar, sendo levadas em
conta as condições variáveis de seu meio e
a complexidade crescente das relações que
se estabelece com ele. Dentro da atividade do
equilíbrio há duas vertentes descritas por Piaget, que as denomina: assimilação e acomodação.A assimilação pode ser encontrada em
qualquer nível de desenvolvimento atingido,
consiste em absorver, tal qual um elemento do
meio, como um objeto em uma estrutura de atiAs crianças quando diagnosticadas vidade, do mesmo jeito que uma situação em
e tratadas conseguem recuperar o atraso do uma organização complexa, como uma condudesenvolvimento, contribuindo nos resultados ta social.
escolares. Mas é necessário que exista um pro386
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Para Piaget, a acomodação é produzida quando a assimilação fracassa ou se torna impossível, para chegar a isso é levado em
conta qualquer forma de desafio imposto pelo
meio, trabalhando a coordenação dos esquemas disponíveis de níveis iguais ou superiores,
ou a transformação do próprio sujeito, pela criação de esquemas novos. Enquanto processo
a adaptação contribui para a autoconstrução
do sujeito por auto transformações incessantes. Podemos pensar que a assimilação é um
estado de equilíbrio, a acomodação é o desequilíbrio, fazendo atividades de transformações
opostas de desequilíbrio e equilíbrio (PIAGET).
O indivíduo é um elemento do meio e todo o
meio é feito de elementos, qualquer que seja
sendo o próprio sujeito um deles, a todo elemento correspondente, do ponto de vista psicológico, um elemento do sujeito.
Nessa concepção, o sujeito é uma
organização biofisiológica complexa, por fazer parte do meio, adquirindo informações as
quais trata e organiza dando-lhes algum sentido, se transformando, permitindo alcançar as
adaptações mais complexas, e assim indefinitivamente. Sendo composto de organizações de
um sistema hipercomplexo (PIAGET).
Precisamos levar em conta todos os
componentes do meio: o sujeito, em suas dimensões afetivas, cognitivas e sociais, em interações entre si. Toda e qualquer atividade toma
sua totalidade de sua finalidade, ou melhor, da
natureza das interações que o sujeito tem com
o meio. Piaget, sempre dissociou a afetividade
do conhecimento, acreditou que as estruturas
do conhecimento se confundiam com aquelas
da atividade em geral. O indivíduo em todo
momento sincrônico revela um nível de estruturação de conjunto organizado de forma hierárquica integradora de níveis sucessivamente
construídos e em interação com o coletivo,
mostrando nível por nível, as reconstruções do
precedente que não tinham sido vistas.
O afetivo, o social e o cognitivo aparecem de formas diferentes, dependendo do nível hierárquico em que são considerados (PIAGET).

TRABALHAR COM PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Quando temos uma pessoa a ser trabalhada com algum nível de deficiência intelectual, precisamos muito que ela se torne independente, podendo ser capaz de tomar iniciativas,
dentro de suas possibilidades; trabalhamos
muito um modo de comunicação, para que ela
transmita seus sentimentos e necessidades;
que respeite os demais à sua volta; fazemos
com que prestem atenção e que tenha curiosidade com o meio em que vive; tentamos fazer
com que ele seja capaz de encontrar soluções
para seus problemas, tentando colocar ele no
ponto de vista do outro, aumentando sua criatividade (BRASIL, 1998).
A pessoa com Deficiência Intelectual
tem uma certa dificuldade em estabelecer interações sociais, e o aluno precisa aprender
a respeitar, fazendo com que tenha com seu
educador uma relação de respeito mútuo; os
colegas precisam interagir, fazendo com que
eles sejam capazes de cooperar e fazer diversas atividades no coletivo; a criança com deficiência intelectual precisa que as regras de
convivência social seja explicada várias vezes,
para que ele aprenda a respeitá-las, e é necessário que sejam as mesmas das outras crianças e que essas sejam construídas pensando
nas crianças e devem ser compatíveis com os
estágios do desenvolvimento que se encontra.
Segundo a Declaração de Salamanca (1994,
art. VII):
A escola inclusiva é o lugar onde todas
as crianças devem aprender juntas, sempre
que possível, independentemente de quaisquer
dificuldades ou diferenças que elas possam ter,
conhecendo e respondendo às necessidades
diversas de seus alunos, acomodando ambos
os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos
através de um currículo apropriado, arranjos
organizacionais, estratégias de ensino, uso de
recurso e parceria com as comunidades (SALAMANCA,1994, art. VII).
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Na percepção motora buscamos que o
aluno coordenar diferentes movimentos, envolvendo tanto a coordenação grossa, nos quais
trabalhamos o andar, correr pular, mexer braços, entre outras coisas como a sua coordenação fina, nos quais trabalhamos muito o pinçar,
pegar o lápis, segurar um copo e beber água
sem ajuda às vezes é uma enorme conquista
que precisa ser valorizada (STAINBACK, 1999).

As primeiras habilidades que trabalhamos na escola geralmente é a linguagem oral,
como o aluno se expressa, a forma como desenha, seu jeito de brincar de faz de conta,
a imitação, entre outras. O aluno deve depois
coordenar as representações de dados conhecidos, relacionando de modo lógico.Depois
tentamos fazer com que os alunos adquiram
conhecimentos sociais úteis a sua adaptação à
vida, respeitando filas, esperando sua vez nas
O que mais aterroriza a maioria das brincadeiras, entre outras coisas, que parecem
professoras é a criança que não aprende a ler banais, mas são muito importantes para o cone a escrever na idade certa. E deve ter idade vívio em sociedade (SÁNCHEZ, 2005).
certa, se todos somos diferentes? É uma pergunta que muitos estão à procura.
O espaço físico deve ser bem adequado à aprendizagem, ser organizado, com
Mas a parte cognitiva da criança é o material pedagógico adequado, diversificado,
que mais as educadoras presam, que seu aluno fazendo com que a aula seja mais proveitotenha a oportunidade de agir livremente sobre sa, ajudando o trabalho em grupos, que facio meio em que vive, tendo estímulos e coorde- lita bastante o aprendizado naqueles que posne suas ações, estabelecendo relações entre si suem alguma forma deficiência intelectual, o
e o mundo em que está inserido. O educador observar os iguais é uma forma muito eficaz
procura que seu aluno tenha consciência das de aprendizado (SÁNCHEZ, 2005).
relações espaciais, causais e temporais, podendo organizar seu mundo, conseguindo agir
sobre ele, pensando nas suas ações, e aprendendo o plano simbólico (STAINBACK, 1999).
Segundo Sánchez (2005):
O movimento da integração escolar
supõe estabelecer as primeiras tentativas, por
questionar e rechaçar a segregação e o isolamento em que se encontravam as pessoas
com deficiência nos centros de educação especial. Em um primeiro momento, as classes
especiais foram consolidadas dentro de um
centro escolar, e, mais tarde, à assistência dos
alunos com deficiência em tempo parcial foi
estabelecida na classe regular. Todavia, esta
modalidade está bastante generalizada e vem
apresentando enormes barreiras para ser erradicada. A inclusão dirige seu olhar a todos os
alunos, já que todos podem experimentar dificuldades de aprendizagem em um dado momento (SÁNCHEZ, 2005, p. 14).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro das unidades escolares é necessário alguns estudos e enfrentamentos, desfazendo alguns preconceitos e estereótipos que existem dentro e fora da escola, se fazem necessárias
algumas políticas públicas voltadas à formação inicial e continuada dos educadores, buscando
uma educação que estimule as potencialidades de seus educandos e que assegure o aprendizado sem ignorar a pluralidade dos alunos reais existentes nas escolas.
Com o crescimento de pessoas com algum tipo de deficiência vem aumentando cada
vez mais se faz importante o estudo sobre a inclusão dessas pessoas, e quanto mais pessoas
souberem seus direitos melhores para a sociedade, pois não adianta uma pessoa só saber se
a sociedade desconhecer e não saber como orientar a família da pessoa que apresenta alguma
deficiência intelectual.
A educação de pessoas com deficiência intelectual ainda precisa ser mais trabalhada,
pois as dificuldades ainda são grandes no que diz respeito à inclusão dessas crianças, seus
direitos e suas necessidades especiais, se faz necessário nos anos iniciais que se tenha uma
pessoa qualificada para atender essa criança pelo menos quando esta não está dentro da sala
de aula, no qual é atendida por um educador, quando a mesma faz uso do banheiro, ou está se
alimentando, é necessário sim alguém para ensiná-la a se comportar num ambiente mais amplo,
no qual a socialização é muito importante.
Esse assunto é muito importante, necessitando ações que tenham como foco a educação e as práticas pedagógicas que contemplem as necessidades educacionais de todos os
educandos, bem como informações à comunidade escolar sobre as deficiências e a busca de
estratégias que ajudem o aprendizado e o pleno alcance das potencialidades de todos os alunos, por meio da parceria entre escola regular e o atendimento especial, quando necessário, e
de debates envolvendo todos os atores do processo educativo: educadores, funcionários das
escolas, alunos e seus familiares.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
TEORIA E PRÁTICA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS

RESUMO: Este trabalho tem como tema o lúdico na educação infantil e a importância para o
professor propiciar à criança a liberdade de poder praticar seus jogos e suas brincadeiras. O
objetivo geral do trabalho é reforçar o conhecimento já existente de que as ações lúdicas,
isto é, os jogos e as brincadeiras não apenas fazem parte do mundo da criança como também
fazem parte inerente do seu desenvolvimento, ou seja, a criança precisa brincar para poder
se desenvolver tanto física quanto intelectualmente. O estudo foi feito por meio de pesquisa
bibliográfica e seus resultados mostram que apesar de ser do conhecimento dos educadores
a importância do brincar para a criança, onde há certa resistência em permitir que ela brinque
livremente e com isso prejudique o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Essa ideia
precisa ser superada com a introdução de uma pedagogia que tenha o lúdico como ferramenta estratégica, isto é, que considere o desenvolvimento e também a aprendizagem por meio
dos jogos e das brincadeira.

Palavras-chave: Educação; Lúdico; Jogos; Brincadeiras; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

s jogos e as brincadeiras assim como outras atividades lúdicas são a principal
atividade da criança, de qualquer criança, em qualquer parte do mundo, independente da sua cultura ou do meio em que ela vive e a razão é uma só: o lúdico
faz parte do desenvolvimento da criança, do indivíduo. Crianças que não brinca não se desenvolve, não e apropria dos conhecimentos do seu meio, não cria as condições para a sua evolução
emocional, intelectual, cognitiva e motora.
Tendo como base as considerações acima a questão colocada neste trabalho diz respeito ao papel do professor de educação infantil no seu trabalho junto às crianças de modo a
não apenas aproveitar o lado lúdico do seu desenvolvimento como também ou principalmente,
fazer desse lado a sua ferramenta pedagógica de modo a envolver a criança em atividades que
contribuem sobremaneira para o seu desenvolvimento pleno.
O objetivo geral do trabalho é fundamentar teoricamente as condições para a utilização
do lúdico como ferramenta pedagógica na educação infantil, fornecendo, assim, ao professor,
uma visão mais clara sobre a questão. Para contribuir também com essa visão mais clara o
trabalho traz entre seus objetivos mais específicos uma exposição ilustrada sobre jogos e brincadeiras tão afetas às crianças e que o professor com certeza também já conhece, mas que
pode aqui vê-las com outros olhos, isto é, como forma de integrar ainda mais aprendizagem e
ludicidade.
A metodologia adotada para o estudo foi a pesquisa bibliográfica, com levantamento
feito junto a diversos autores que abordam o tema e as questões gerais tratadas.
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O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Conforme Santos (2011) Piaget, Vygotsky e Wallon costumam ser as principais referências quando se trata de mostrar como e
porque o brincar faz parte da vida da criança
desde muito cedo, quando ela já começa a desenvolver habilidade lúdicas que estreitamente
ligadas ao desenvolvimento motor, psíquico e
social. Desde muito cedo, portanto, por meio
do lúdico, a criança vai desenvolvendo sua
criatividade, adquirindo conhecimento junto às
suas vivências e seus relacionamentos, além
de aprender também a se expressar de forma
livre e espontânea, interagindo com o seu meio.
Piaget refere-se à brincadeira infantil
como algo por meio do qual a criança se torna
capaz de “assimilar o mundo exterior às suas
próprias necessidades, mesmo sem se adaptar
às realidades que estão a sua volta”. Ou seja,
mesmo que a criança, aparentemente, não esteja ainda adaptada às condições do ambiente,
é por meio do lúdico que ela compreende esse
ambiente e inicia sua jornada no caminho de
integrar-se a ele.
Vygotsky refere-se à brincadeira infantil como um importante suporte para a mente,
na medida em que contribui com as diferentes
formas de pensar e realizar suas ações simbolicamente. É brincando que a criança se diverte, raciocinar e aprende de maneira simples
e descontraída, e tudo isso de forma espontânea, isto é, sem que seja cobrada para tal.
Wallon percebe as brincadeiras infantis
fundamentando suas teorias sobre o desenvolvimento infantil a partir da concepção do ser
humano de realidade, visando o materialismo
histórico e dialético, acreditando que a relação com a realidade se dá por mediações que
permitem o ser humano ser transformado pela
natureza e vice-versa. Ou seja, é por meio da
mediação que se dá o desenvolvimento e a
mediação decorre da utilização de instrumentos e signos que possibilitam a transformação
do meio e dos sujeitos através da interação so-

cial. Ainda que essa pareça ser uma definição
mais difícil de ser compreendida, a realidade
é que Wallon apenas se refere às interações
do indivíduo com o meio como uma forma de
trocar experiências e se desenvolver, advindo
daí da importância ou mesmo a necessidade
do brincar para a criança para que ela possa
se desenvolver.
Desse modo, conformo-me indicam
Santos (2001), Pinto (2003) e Silva Júnior
(2005), na visão desses três estudiosos do desenvolvimento infantil pode ser notado que o
brincar não é simplesmente um passatempo,
mas, na verdade, uma necessidade inerente ao
desenvolvimento psicossocial da criança. Entre crianças com idade entre 4 e 5 anos, por
exemplo, é muito comum o jogo da imitação,
por meio do qual a criança busca estabelecer relações mais próximas e concretas com
o seu meio. A imitação consiste no ato de se
identificar com o objeto, imaginando que é um
outro ser. É o faz de conta, quando a criança
pode assumir os mais diferentes papéis, viver
as mais irreais diferentes histórias, transformar
qualquer coisa em tudo, ou tudo em qualquer
coisa. Ou seja, não há limites ou, na verdade,
os limites são dados apenas pelos adultos,
quando interferem nas brincadeiras ou não propiciam às crianças as condições para brincar.
A imaginação é fundamental no brincar, é fundamental para o desenvolvimento da
criança. Por meio dos jogos que envolvem a
imaginação a criança desenvolve atitudes que
lhes seguiram por toda a vida como o sentimento de respeito às pessoas e a regras impostas pelo convívio em sociedade. Conforme
destacam Winnicott (1975, Wajskop (2001) e
Kishimoto (2005) a imaginação ou as brincadeiras do faz de conta leva a criança a agir
num mundo onde tudo é possível e permitido,
com dirigir um carro, ser o motorista e passageiro ao mesmo tempo, Ainda que o faz de
conta seja regido por regras, isto é, obedece
a certos critérios, essas regras ou critérios são
dados pela própria criança, de tal forma que
ela mesma, à medida em que estreita o seu
contato com a realidade, vai percebendo o que
394

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

pode e o que não pode fazer parte do seu universo. É assim que ela desenvolve seu lado
emocional e seu intelectual, entre outros aspectos que compõem o seu ser.
Kishimoto (2005) acrescenta que tanto
Piaget quanto Vygotsky e também Wallon enfatizam o modo como o ser humano se estrutura a partir das relações com o outro, sendo
que toda função psicológica elevada evidencia
essa relação primeiro no momento social, depois no individual através de uma adaptação
ativa, assinalando as diferenças individuais.
Essa adaptação é o processo de introdução
das experiências advindas da relação social. É
a saída do que está internalizado, demonstrando as funções que antes estavam ocultas na
relação social, estabelecendo entre a criança e
o meio, uma esfera de trocas mútuas que condicionam e modelam suas reações. É através
das interações que o indivíduo irá se constituir
humanamente.

JOGOS E BRINCADEIRAS: O MUNDO
DA CRIANÇA
Conforme Oliveira (2000) e Santos
(2011) não há como negar ou deixar de observar como o lúdico faz parte do desenvolvimento dos indivíduos de praticamente todas
espécies animais consideradas superiores,
isto é, que tenham algum nível de evolução ou
comportamento social e que dependem desse
comportamento para a sobrevivência.
Santos (2011) acrescenta que leões,
tigres, cachorros domésticos, gatos, uma grande variedade de animais, enfim, que dependem
das brincadeiras no período inicial de suas vidas como forma de se desenvolverem e, quando adulto, caçar seus alimentos ou fugir dos
seus predadores.
No dizer de Oliveira (2000) é certo também que para esses animais as brincadeiras
são destinadas a um propósito bastante limitado; a sobrevivência, enquanto que para os
humanos os jogos e as brincadeiras se transformam em atividades lúdicas com finalidades
diversas, praticamente ilimitadas, sejam elas ligadas ao desenvolvimento físico-motor ou cognitivo, sejam elas ligadas ao desenvolvimento
intelectual, como no caso das manifestações
religiosas, artísticas e culturais em geral.

A verdade, portanto, se encaminha
para uma única direção; a direção que mostra
a essencialidade do lúdico no desenvolvimento infantil não se podendo privar a criança do
brincar, e a essencialidade também dos espaços lúdicos nas escolas de educação infantil,
mas não apenas os espaços físicos, pois além
desses o mais importante é o pensar na pedagogia como uma forma de tornar o aprendizado da criança o mais natural possível, isto
é, por meio das ações lúdicas, criando assim
Além disso, conforme mostra Kishimotodas as condições para que ela se desenvolva to (2005), as sociedades humanas são muito
de forma plena e absoluta.
mais complexas que qualquer outra sociedade
animal. Existem diferenças dos agrupamentos
Kishimoto (2005) chama a atenção humanos para os argumentos das abelhas, das
para o modo como os adultos, sejam eles pais formigas ou dos lobos, por exemplo, que tamou professores, muitas vezes tendem a inter- bém formam sociedades, mas que, mesmo um
pretar a vontade de brincar da criança como tanto complexas em suas hierarquias e divisão
uma forma de se desviar das suas tarefas con- de tarefas, em nada se compara à complexidasideradas muito mais importantes. Segundo a de das sociedades humanas.
autora, não percebem esses pais ou professores que a vontade de brincar é a mesma vonTanto Oliveira (2000) quanto Santo
tade de se desenvolver, ou seja, o brincar não (2011) afirmam que por essa razão, isto é, pela
é uma fuga de alguma eventual responsabilidasua complexidade, as sociedades humanas
de, mas, sim, um compromisso com o desenexigem muito mais do indivíduo em termos de
volvimento.
desenvolvimento para que ele possa desem395
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penhar devidamente o seu papel social. Essa
exigência é cumprida por meio da educação,
instituição presente apenas nas sociedades humanas, visto que nas sociedades animais ou o
indivíduo já traz na sua genética o código e até
mesmo a sua constituição física que determinam o seu papel social, ou então ele passa por
algum tipo de treinamento, isto é, por atividades lúdicas que o preparava para a vida adulta.
Mas treinamento não é educação.

De acordo com Kishimoto (2005) da
mesma forma que evolui o conhecimento em
cada sociedade, também evoluem as brincadeiras e as formas de brincar, isto é, o lúdico.
Assim, por exemplo, no século XIX boa parte
das pinturas retratavam crianças brincando
com tambores, arapucas de pegar passarinho,
mãe e filha (faz-de-conta), com animais pequenos, cabra-cega, futebol, roda, carrossel e bolinha de gude. Já pelo final do século XX, conforme se pode acrescentar, as crianças estão
às voltas com brinquedos eletrônicos e outras
formas de diversão, sendo que as brincadeiras
e os brinquedos tradicionais praticamente desapareceram.

Pinto (2003) descreve como os registros arqueológicos e históricos mostram as
atividades lúdicas presentes nas sociedades
humanas desde os tempos imemoriais, isto é,
desde que se tinham as cavernas como habitações ou mesmo antes disso, haja visto o granNo dizer de Santos (2011) essa transde número de pinturas nas paredes e rochas e formação é mais evidente nos grandes centros
também de objetos que serviam de utensílio ou urbanos ou cidades, onde as crianças perdetambém como prazer lúdico.
ram os espaços para brincar nas ruas, praças
e terrenos vazios. A verdade é que esses esVale destacar, como o fazem Winnicott paços têm-se tornado cada vez mais perigosos
(1975), Wajskop (2001) e Kishimoto (2005), para as crianças e até mesmo para os adultos,
que quanto mais primitiva uma sociedade de tal forma que os pais se sentem mais conmaior é a relação entre o lúdico e as atividades fortáveis mantendo seus filhos dentro de casa
de sobrevivência. Ao contrário, nas sociedades ou, quando acontece, nos pequenos espaços
mais desenvolvidas, as atividades lúdicas e as reservados às brincadeiras infantis nos condoatividades orientadas para a sobrevivência in- mínios fechados.
dividual e social vão se tornando mais distintas
em relação às atividades lúdicas, a ponto, por
Conforme Oliveira (2000) e Friedmann
exemplo, de chegar-se a um modelo de edu- (2002) ainda durante o século XX, por conta
cação que praticamente exclui o lúdico. Quan- da industrialização e urbanização, com as cido isso acontece, isto é, quando se chega a dades absorvendo a maior parte da populaesse ponto, a escola passa a ser local para se ção, alguns cuidados no sentido de se criar
aprender e não um local para brincar, como se parques infantis têm sido tomados, sendo que,
fosse possível à criança separar ludicidade e mais recentemente, espaços desse tipo são
aprendizagem.
vistos com frequências nas instituições de ensino, tanto pública como privadas, por haver
No dizer de Oliveira (2000) também en- entendimento de que a criança precisa, sim,
tre as sociedades mais primitivas os jogos e as de brincar.
brincadeiras, isto é, as atividades lúdicas em
geral, muito presentes no seu dia a dia, servem
Friedmann (2002) acrescenta que além
como meios pelos quais as gerações mais no- da falta de espaços lúdicos no meio urbano
vas aprendem com os adultos o conhecimento outra razão para a criação dos mesmos nas
desenvolvido e acumulado ao longo do tempo; escolas é que é que até meados do século XIX
conhecimento conhecimentos físicos, sociais e a tarefa de educar era exclusiva das mães, isto
culturais.
é, da família, não havendo até então creches
ou outros tipos espaços para pequenos. Foi
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a própria industrialização e a necessidade de
liberação da mão de obra feminina para o trabalho fora do lar que gerou essa necessidade:
qual seja, a criação de creches, que serviram
também como uma forma de prestar maiores
cuidados às crianças e assim evitar as altas
taxas de mortalidade infantil verificada.
No entanto, conforme mostram Pinto
(2003) e Silva Júnior (2005), como a liberação da mulher para a mão de obra na ainda
incipiente indústria brasileira ocorria entre as
classes mais humildes, geralmente formadas
por famílias carentes de recursos, as creches
logo ganharam uma conotação assistencialista, isto é, como se tivessem sido criadas para
dar atendimento a essas famílias, fazendo com
que logo fossem integradas às políticas de proteção à maternidade e à infância. Ou seja, as
creches passaram a estar ligadas às áreas de
saúde e assistência social, sendo vistas meramente como assistencialistas, enquanto que se
criava, então, os jardins de infância, com objetivos voltados para o lado educacional.
Ainda Pinto (2003) e Silva Júnior
(2005) dizem que por conta dessa conotação
equivocada, até os dias atuais as creches ainda são vistas como ambientes assistencialistas, mesmo com toda luta no sentido de mudar
essa situação e o contexto de gerado a partir
da Constituição Federal de 1988, que define
e destina a creche como instituição educativa,
passando a ser, então, um direito da criança,
uma opção da família e, sobretudo, um dever
do Estado.
Santos menciona que na esteira da
Constituição Federal de 1998 surgiram o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em
1990, e a Leis de Diretrizes e Bases – LDB,
1996, Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil – RCNEI, em 1998 e ainda
diversos outros instrumentos que, tanto acompanham as mudanças políticas e sociais quanto buscam por novas conquistas nas áreas das
políticas públicas para a Educação Infantil, tendo como princípio o desenvolvimento do educando em um todo.

Para Kishimoto (2005), mais do que
cuidar da criança, portanto, as creches e outras
instituições correlacionadas devem ter como
prioridade e finalidade o desenvolvimento integral, isto é, em todos os aspectos, complementando a ação da família e da comunidade
e preparando a criança para a vida adulta. Para
tanto existe uma série de procedimento previstos tanto no ECA quanto na LDB no sentido de
definir claramente as diretrizes e normas que
regulamentam uma série de procedimentos
que precisam estar presentes na prática pedagógica na Educação Infantil.
Ainda Kishimoto (2005) diz que dentre
essas normas e diretrizes está a observação
permanente de que a criança, para se desenvolver em todos os seus aspectos precisa dos
jogos e das brincadeiras, isto é, do lúdico. Mais
que isso, tendo em conta que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, a
ela cabe preparar as crianças para as etapas
seguintes, promovendo o desenvolvimento integral em seus aspectos físicos, psicológicos,
intelectuais e sociais, complementando a ação
da família e da comunidade, cumprindo assim,
duas funções indissociáveis – educar e cuidar.
Em Silva Júnior (2005) e também Queiroz e Martins (2001) tem-se que todos esses
aspectos, e o aspecto social, inclusive, devem
ser contemplados à criança nos espaços a
elas destinados para as suas práticas lúdicas.
A criança deve ter acesso ao espaço físico e
social, pois este é fundamental para seu desenvolvimento, é conhecido que ajuda a estruturar
as funções motoras e sensoriais, simbólicas,
lúdicas e relacionais. Deve-se, pois, proporcionar à criança usufruir de forma adequada
dos espaços externos e internos presentes nas
instituições de ensino de modo a enraizar seu
conhecimento por meio das vivências proporcionadas por esses ambientes.
Nesse sentido, conforme Oliveira
(2000) e também Santos (2011), compreendendo o brincar como um direito da criança,
constituindo-se como um espaço de construção de saberes dos seus saberes, o trabalho
pedagógico deve favorecer a vivência e a experimentação proveniente da participação ativa
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da criança em atividades lúdicas que lhe permitam com sua magia seus movimentos, suas
expressões afetivas, sua autonomia e criatividade, atingir a plenitude do seu ser, isto é, do seu
desenvolvimento. Para tanto, desnecessário se
torna dizer que as atividades pedagógicas e
lúdicas devem ser planejadas pensando-se na
criança e no seu desenvolvimento e não apenas como forma de preencher espaços, horários ou mesmo currículos.

entre outros fatores, por problemas de limitação de espaço, aumento da violência urbana.
Em outras palavras, o tempo e o espaço da
criança não é o mesmo tempo e espaço que
tinham as crianças de gerações passadas,
quando as cidades eram menores e havia mais
espaço, quando as pessoas vizinhas se conheciam mais e melhor, quando as brincadeiras
podiam acontecer tranquilamente nas ruas ou
nos quintais, sem riscos de violência ou do
trânsito. Porém, segundo Oliveira (2000), não
foram apenas as transformações no espaço
JOGOS, BRINCADEIRAS E
que afetaram o modo de brincar da criança,
LUDICIDADE
mas também o próprio modo de ver as brincaConforme Winnicott (1975) a criança deiras, que assume um aspecto um tanto nebrinca ainda no berço, ainda bebê, como no gativo.
ato da mãe aparecer e desaparecer para ela,
Segundo ainda Oliveira (2000) as muo que é vem a ser um jogo de regras simples,
um brincar de esconde-esconde que, funcio- danças se dão por uma má, compreensão por
nalmente, oferece segurança ao bebê, que parte de algumas escolas e pais do processo
logo aprende que basta chorar para mãe logo de alfabetização, que infelizmente, suprime o
lúdico da vida da criança. Ou seja, as brincaaparecer.
deiras ou a ação lúdica não é vista dentro da
Wajskop (2001) acrescenta que jogos sua essencialidade, não é percebida com o
e brincadeiras nasceram juntamente com o ser caminho ou a forma para o desenvolvimento
humano, isto é, desde os primórdios da huma- da criança. Segundo a autora, embora errado,
nidade. Mas podemos, por meio de indicações persiste o pensamento de que a brincadeira
encontradas em outros autores, inclusive de não costuma ser mais do que um passatemoutras áreas, acrescentar que jogos e brin- po, uma forma de preencher o tempo ocioso.
cadeiras não fazem parte apenas do mundo De fato, não é rara a preocupação entre nós
humano, pois praticamente todos os animais adultos, em encontrar formas, brinquedos ou
superiores desenvolvem suas habilidades de brincadeiras para a criança, procurando dar-lhe
algo para fazer, preenchendo assim o seu temcaça e/ou defesa por meio de brincadeiras.
po vago, até mesmo, em muitos casos, para
Tanto Wajskop (2001) quanto Kishimo- que ela não atrapalhe as atividades dos adulto (2005) enfatizam, no entanto, que a partir da tos.
modernização, da industrialização e da urbaOliveira (2000) e também Friedmann
nização, a vida das pessoas em geral passou
por transformações profundas. A moderniza- (2002) destacam que existe uma profunda relação trouxe outras formas de viver, a industriali- ção entre jogos, brinquedos e brincadeiras e o
zação trouxe novos objetos e novas formas de desenvolvimento da criança em todos os seus
relacionamento humano, e a urbanização, por aspectos: físico, mental, social e cultural. As resua vez, tirou o ser humano do campo, do con- lações construtivistas de Piaget e o sociointeratato com a natureza, confinou-o entre paredes cionismo de Vygotsky, ao mostrarem que os joe mudou até mesmo a sua forma de diversão, gos infantis, os brinquedos e as brincadeiras e
toda forma de ação lúdica da criança vão muito
de lazer, de brincar.
além do que simples preenchimento de tempo
Também Oliveira (2000) comenta que ocioso, já que estão relacionados, por um lado,
nas últimas décadas, vimos observando um ao desenvolvimento físico e mental da criancrescente cerceamento à liberdade de brincar, ça, e por outro ao seu desenvolvimento social
principalmente nas grandes cidades, causado, e cultural, na medida em que cada brinquedo
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ou brincadeira representa o contexto do grupo
no qual está imersa a criança: sua cultura, sua
história, suas construções materiais e intelectuais, econômicos, religiosos e assim por diante.
Em outras palavras, não pode olhar ou analisar brinquedos e brincadeira como isolados
do desenvolvimento da criança e também em
separados do processo histórico e cultural em
que eles foram construídos ou onde surgiram.
A industrialização trouxe para as crianças uma infinidade de jogos modernos, diferentes do que havia há até pouco tempo. Mas
Friedmann (2002) questiona a real validade de
muitos desses jogos, inclusive daqueles que
são considerados ou construídos como pedagógicos. A autora não deixa de considerar que
tais jogos podem ter algum cunho pedagógico,
a partir do momento que são projetados com
base em alguma teoria do desenvolvimento.
Porém, ressalta que o caráter industrial desses jogos pode tornar duvidosa sua eficiência
como instrumento pedagógico. Na, verdade,
segundo a autora, brinquedos e brincadeiras a
própria criança inventa, sempre de acordo com
a sua realidade, o seu contexto, com os instrumentos físicos e mentais que possui. O mal da
maioria dos jogos produzidos pela indústria, no
entanto, é que sequer se prendem à realidade
ou contexto da criança, pois são importados
de outros países, de outras culturas, isto é,
trazem para a criança realidades exteriores ao
seu próprio mundo.
Porém, conforme Wajskop (2001) a
utilização de brinquedos e brincadeiras como
instrumentos pedagógicos não é coisa recente, suas origens não pertencem à sociedade
industrializada. Desde os primórdios da educação greco-romana, com base nas ideias de
Platão e Aristóteles, utilizava-se o brinquedo na
educação. Associando a ideia de estudo ao
prazer, Platão sugere ser, o primeiro, ele mesmo, uma forma de brincar. Conforme a própria
autora observa, já existia, portanto, na Grécia
Antiga, alguma teoria relacionada ao desenvolvimento da criança e nessa teoria já residia a
ideia de que brincar faz parte do desenvolvimento. Assim, ao menos na visão de Platão, há
mais de dois mil anos, já se sabia que a melhor
forma de aprender é aquela que está associa-

da ao prazer de fazer as coisas, ao prazer de
descobrir, de saciar a curiosidade, enfim, ao
prazer de aprender propriamente dito, o que
implica que essa não é uma descoberta moderna, recente. “Na Antiguidade, utilizavam-se
dados, assim como doces e guloseimas em
formas de letras e números, para o ensino das
crianças”.
O objetivo dessas ofertas, segundo
Wajskop (2001) era tornar o aprendizado interessante e estimulante para a criança, prazer enfim, pois na visão de Platão, segundo a
autora, o estudo é uma forma de brincar ou o
brincar é uma forma de estudar. A autora aponta algumas mudanças ocorridas na educação
desde a Grécia Antiga aos dias atuais. Segundo a autora, já naquela época a educação ficava a cargo do Estado, ou seja, o poder público
era quem se incumbia de ensinar as crianças
e também do que ensinar a ela. Não era uma
educação extensiva a todos e tampouco existia
em todas as cidades-estados que compunham
a Grécia. Além disso, acrescenta a autora, que
a educação básica estava a cargo da família,
incumbência essa que perdurou na sociedade
ocidental pelo menos até as transformações
introduzidas pelo sistema de produção capitalista de produção, ou seja, pela industrialização, pela modernidade. Esse novo sistema de
produção fez com que o Estado assumisse de
vez papel maior da Educação, criando então
espaço e o tempo para a criança bem diferente
daqueles que ela tinha antes. É permitido dizer,
conforme a autora, que a criança perdeu a sua
liberdade de brincar, de construir seus próprios
brinquedos, suas próprias brincadeiras, conforme seu contexto, sua cultura. Os brinquedos e
o brincar é que passaram a ser oferecidos à
criança, mas em outras doses, de outras formas.
Conforme Oliveira (2000) tem se observado como o criar condições para o brincar
transfere-se cada vez mais da esfera exclusivamente familiar e escolar para a sociocultural-institucional, como um todo, onde entidades públicas e particulares evidenciam uma
progressiva tomada de consciência do valor
insubstituível do lazer e de suas íntimas relações com a saúde física e mental, em todos
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os seus aspectos e interações. Com essas palavras a autora bem explica o que acima se
tentou dizer, qual seja, que as instituições de
ensino, diante do imperativo em educar a criança, levando-a a render o máximo de si, se num
primeiro momento procura abolir a brincadeira,
o tempo ocioso, num segundo momento vai
compreender que é junto com os brinquedos e
as brincadeiras que a criança aprende, quando
então passam elas mesmas, as instituições, a
determinar os tipos de brinquedos e brincadeiras que consideram mais apropriados. E nesse
ponto entra em cena também o poder da indústria em oferecer seus brinquedos, pedagógicos ou supostamente pedagógicos.
No entanto, Queiroz e Martins (2011)
dizem que a despeito de todas as transformações, se há algo que permanece tal como
sempre foi é o caráter lúdico dos brinquedos
e das brincadeiras. Esse caráter lúdico, já se
procurou deixar claro acima, faz parte das atividades da criança não como passatempo, mas
sim como forma própria e necessária para o
seu desenvolvimento. Podem ser mudados o
tempo e o espaço da criança, também podem
ser mudados os brinquedos e as brincadeiras,
mas o lúdico não muda, isto é, a forma própria
que a criança tem de se desenvolver permanece a mesma. Resta saber, no entanto, quais as
consequências para a criança quando não é
lhe permitido desenvolver-se nessa sua forma
natural? Podemos ter uma ideia, lembrando o
que acontece, por exemplo, quando um animal
selvagem é retirado do seu habitat ainda pequeno e colocado em cativeiro. Por não poder
brincar com outros animais como ele, ele não
consegue se desenvolver a ponto de um dia
poder viver novamente na selva por conta própria.
Nesse sentido, Queiroz e Martins
(2011) e Wajskop (2001) concordam e enfatizam que os jogos da criança pequena são
fundamentais para o seu desenvolvimento e
para a aprendizagem, pois envolvem diversão
e ao mesmo tempo uma postura de seriedade.
A brincadeira é para a criança um espaço de
investigação e construção de conhecimentos
sobre si mesma e sobre o mundo. Brincar é
uma forma de a criança exercitar sua imagina-

ção. A imaginação é uma forma que permite às
crianças relacionarem seus interesses e suas
necessidades com a realidade de um mundo
que pouco conhecem. A brincadeira expressa
a forma como uma criança reflete, organiza,
desorganiza, constrói, destrói e reconstrói o
seu mundo.
A partir dessas palavras talvez fique
mais fácil compreender o exemplo dado acima,
do animal selvagem em cativeiro. É evidente
que não se pode levar o exemplo ao pé da
letra, pois apesar das mudanças ocorridas em
nossa sociedade, à criança ainda é permitido
lidar com brinquedos e brincar, o que, de certa forma, não altera por completo a forma do
seu desenvolvimento. Mas a comparação da
criança com o animal selvagem também não
pode ir muito longe, pois enquanto tem um nível de desenvolvimento relacionado apenas ao
aspecto instrumental, ou seja, ligado às suas
necessidades de sobrevivência na selva, o outro, a criança, vai além, precisa desenvolver-se
também em relação aos aspectos históricos e
culturais. Nesse ponto, o desenvolvimento da
criança se distancia por completo do desenvolvimento do animal; ela desenvolve a linguagem, o simbolismo, o raciocínio lógico, e assim
por diante.
A criança brinca porque ela precisa
brincar, porque é por meios dos seus brinquedos e das suas brincadeiras que ela se desenvolve, se prepara para a vida adulta. Privar a
criança de brincar ou então alterar o sentido
das suas brincadeiras pode significar a criação
de problemas em relação ao desenvolvimento
sadio da criança.

A LUDICIDADE E O PAPEL DO
PROFESSOR
Kishimoto (2005) traz informações importantes sobre o jogo e as brincadeiras no
Brasil, destacando sua presença na cultura
dos colonizadores europeus, dos africanos trazidos para cá como escravos, e dos indígenas,
primitivos povoadores destas terras. A autora
mostra como os jogos e as brincadeiras estão
presentes em cada momento da nossa história e em cada contexto social, desde a Casa
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Grande, entre os filhos dos senhores de enge- as crianças, o professor pode estar conciliando
nho, passando pelos filhos dos escravos, nas dois interesses conflitantes: aquele que prega
senzalas, e chegando até as aldeias indígenas. o livre brincar, e aquele que só admite o brincar
com propósitos pedagógicos bem definidos
Ou seja, entre todos os povos, em qual- em relação à formação da criança. De qualquer contexto, os jogos, os brinquedos e as quer forma, para atingir esse propósito, o probrincadeiras estão presentes como elementos fessor, para introduzir jogos no dia-a-dia de sua
essenciais para o desenvolvimento do indiví- classe ou planejar atividades lúdicas, precisa
duo, para a preservação das tradições e assim antes acreditar que brincar é essencial na aquipor diante. E quando lembramos que no Bra- sição de conhecimentos, no desenvolvimento
sil houve uma grande mistura dos três povos da sociabilidade e na construção da identidaque deram origem à nossa sociedade; euro- de. Segundo a autora, a atitude do professor é
peus, africanos e indígenas, podemos pensar decisiva no que se refere ao desenvolvimento
também na mistura ou síntese dos jogos e das do faz-de-conta.
brincadeiras dessas três culturas tão distintas.
Portanto, brincar, hoje, significa resgatar eleMaluf (2007) destaca três funções difementos dessas culturas, rever nossa própria renciadas que podem ser assumidas pelo prohistória, conhecer nossas origens.
fessor, conforme o desenrolar da brincadeira.
A primeira função é a de observador, na qual
Ainda Kishimoto (2005) e também Wa- o professor procura intervir o mínimo possível,
jskop (2001) dizem que, dessa forma, além do de maneira a garantir a segurança e o direito à
próprio desenvolvimento da criança e das pos- livre manifestação de todos. A segunda função
sibilidades de aprendizado, brincar na escola é a de catalisador, na qual, através da observaou fora dela significa resgatar nossas raízes, ção, ele procura descobrir as necessidades e
desde que, evidentemente, os jogos e as brin- os desejos implícitos na brincadeira, para pocadeiras estejam ligados a essas raízes, ou der enriquecer o desenrolar de tal atividade.
seja, que não sejam brinquedos e brincadeiras A terceira função é a de participante ativo nas
importados de outras culturas, como os difun- brincadeiras, quando como um mediador das
didos pela televisão, por exemplo. Na escola, relações que se estabelecem e das situações
quem pode atuar no sentido de resgatar esses surgidas.
jogos e levar a criança a brincar com maior liberdade é o professor. É ele quem pode cobrar
Ainda Maluf (2007) e também Macea presença do tempo livre para brincar, quan- do (2005) dizem que, dessa forma, o papel do
do do planejamento escolar, é ele quem pode professor deve ser concretizado no sentido de
oferecer esse tempo livre, quando planeja suas uma atuação constante em benefício das atiaulas. Mas para tanto, ele próprio, o professor, vidades lúdicas das crianças, sendo ele próprecisa estar preparado, de modo inclusive a prio um participante, mas, ao mesmo tempo,
perceber que nem sempre é possível ou per- de modo a não tolher a liberdade de escolha
mitido o livre brincar na escola, o que contraria das crianças, de modo que elas possam agir
muito do que já foi colocado neste trabalho.
e interagir de forma mais livre e descontraída
possível. É ao professor, portanto, que cabe,
Para as autoras acima o professor deve a partir de um aprofundamento no assunto,
estar ciente da importância dos jogos e das saber distinguir os diferentes tipos de jogos e
brincadeiras na educação infantil e elaborar associá-los a cada fase de desenvolvimento da
propostas de trabalho que incorporem as ativi- criança, partindo, no entanto, de uma obserdades lúdicas. Deve propor jogos e brincadei- vação mais profunda sobre a própria criança,
ras para as crianças, mesmo que o jogo não ou seja, sobre o que ela realmente deseja, de
seja espontâneo, isto é, idealizado pela crian- que forma quer brincar, quando quer brincar e
ça. O que faz do jogo um jogo é a liberdade de assim por diante. De outro modo, isto é, sem
ação física e mental da criança nessa ativida- conhecer a função dos jogos para a criança –
de. Ao propor ele mesmo as brincadeiras para e não para o professor, e sem respeitar o inte401
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resse delas pelos mesmos, o professor poderá
O LÚCIDO E O DESENVOLVIMENTO
não estar contribuindo satisfatoriamente para o
NA PRÁTICA
desenvolvimento pleno da criança, ainda que
do ponto de vista puramente pedagógico ele
Segundo Santos (2011), levando em
pareça estar.
conta a infinita a capacidade da criança em criar
brincadeiras, com ou sem brinquedos à sua disConforme Maluf (2007) existem, no en- posição, é permitido considerar o quanto essa
tanto, alguns cuidados que são essenciais e capacidade pode ser ampliada quando a elas
devem ser considerados pelo professor, quan- forem disponibilizados alguns jogos e algumas
do a própria escola não se lembra de conside- brincadeiras bastantes tradicionais, mas que parar. É possível a existência de uma visão equi- recem não encontrar ou não encontram de fato
vocada sobre os brinquedos e as brincadeiras, espaços junto aos ambientes mais modernos
como no caso da escola de Educação Infantil das cidades.
que resolve utilizá-los como parte de sua proCom esse objetivo segue apresentado
gramação ou preenchimento de horários e não
neste capítulo uma relação de alguns jogos mais
exatamente como uma forma de explorar a ma- tradicionais que podem ser levados às crianças
nifestação lúdica da criança.
nas escolas como forma de melhor contribuir
para o seu desenvolvimento e a sua aprendiA escola que assim age, está mais pre- zagem.Cabe ao professor, no entanto, buscar
ocupada com os seus próprios interesses, em relações entre os conteúdos das suas aulas e
prejuízo do desenvolvimento dos seus alunos. as possibilidades dos jogos e das brincadeiras
O professor deve estar atento para o fato de listados a seguir (SANTOS, 2011):
que a escola onde ele atua pode estar perdenO jogo da amarelinha- Trata-se de um
do uma grande oportunidade de enriquecer
o desenvolvimento da criança ou então estar jogo bastante tradicional, destinado a crianças
prejudicando esse desenvolvimento, quando com habilidades para atirar e saltar, sendo nevê o brincar apenas como uma inserção no cessário o desenho de uma área no chão, com
planejamento com vistas à sua própria como- quadrados proporcionais ao tamanho ou à idade das crianças. Auxilia no desenvolvimento de
didade. Colocando brincadeiras apenas como
todas as áreas, desde a físico-motora até a cogforma de passar o tempo, resolve o problema nitiva e social, pois leva a criança a conhecer e
da escola, mantêm as crianças sob controle, aceitar regras, entre outros aspectos ligados ao
mas não oferece resultados em relação ao de- seu desenvolvimento. Essa lista pode ser acressenvolvimento da criança, tal como uma ação cida ainda com brincadeiras de rodas, dança
lúdica espontânea costuma oferecer.
das cadeiras, estátua, cabo-de-guerra, pega-peMacedo (2005) acrescenta que o ideal ga, esconde-esconde, que envolvem atividades
é a criança brincar de forma livre, de acordo físicas, ou então brincadeiras que envolvem a
com a sua própria vontade, com os brinquedos fala e a atenção, como a vaca amarela, a mímiou as brincadeiras que escolher, cabendo ao ca, e muitas outras. Acredita-se que o educador
professor propiciar espaço e tempo para elas. não terá dificuldade em disponibilizar uma infiniCabe também o seu papel de participante, mas dade de brincadeiras a suas crianças, bastando
não a ponto de interferir, mudando o sentido para isso que ele se proponha a conhecer essas
e o significado das brincadeiras. O professor brincadeiras e, sobretudo, saber o significado
que elas representam para o desenvolvimento
deve ser um pouco criança também, não iminfantil (SANTOS, 2011).
pondo a sua visão de adulto. Por outro lado,
para o professor obter o máximo de conheciJogos de corridas - Os jogos de corrimentos sobre brinquedos e brincadeiras e sua das são inúmeros, bem como permitem variaação lúdica, pois só assim ele pode oferecer ções diversas em cada um deles. Existem jogos
o melhor à criança, orientando a ação lúdica de corrida simples, com linha de partida e de
rumo ao aprendizado e ao desenvolvimento, chegada, jogos de corrida com um pé só, corsem, contudo, interferir na liberdade do brincar. rida de saco, corrida em duplas, corrida com
obstáculos e assim por diante. Vale a criativida402
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de do educador e as sugestões das crianças, abstração, no caso de pistas elaboradas em
sendo excelentes para estimular áreas ligadas à símbolos ou em códigos, e colaboração e/ou
cognição, à socialização e ao desenvolvimento competição entre as crianças (SANTOS, 2011).
físico-motor (SANTOS, 2011).
Os jogos do lenço-atrás, corre-cutia,
O jogo do pula-corda - Brincadeira bas- lenço branco - Essa brincadeira possui ainda
tante popular que pode ser aplicada a crianças outros nomes e consiste em fazer três ou mais
de praticamente todas as idades, se observadas jogadores, disporem-se em um círculo, voltados
suas variações. Com crianças maiores, duas de- para o centro e ligeiramente afastados uns dos
las fazem girar uma corda, enquanto outra – ou outros, permanecendo com os olhos fechados.
em dupla – deve pular a corda sempre que ela Uma criança permanece fora do círculo e inicia
passar pelo seus pés. A corda pode girar de o jogo correndo ao redor do mesmo e soltando
modo lento (o mais comum) ou de modo rápi- o lenço atrás de uma criança. As crianças do círdo, quando então a brincadeira recebe o nome culo vão cantando:Corre cutia / Na casa da tia /
de “foguinho” e se destina a crianças de mais Corre cipó / Na casa da vó /Lencinho branco /
idade ou com maior habilidade. Para crianças Caiu no chão / Moça bonita / Do meu coração
pequenas, utiliza-se a variação “cobrinha”, que / Posso jogar? / Pode!A criança em movimento,
consiste em apenas movimentar a corda imitan- com o lenço na mão, deve então nos pés da
do o movimento de uma cobra se arrastando criança do círculo mais próxima, que assumirá
no chão. A criança deve saltar sobre a cobra, o seu lugar. O jogo não possui vencidos ou vende um lado para outro sem pisá-la (SANTOS, cedores e é importante para estimular a área
2011).
afetiva, já que deve existir escolhas e também
por exigir paciência em esperar a vez. Além disO jogo do alerta - Participam três ou so, desenvolve também a área físico-motora, a
mais jogadores, sendo que um dá início com linguagem, social e cognitiva (SANTOS, 2011).
uma bola - uma peteca ou outro objeto que não
venha a causar ferimentos – que será atirada
Os jogos de atirar -Os jogos de atirar
para o alto, ao mesmo tempo em que ele grita também oferecem uma infinidade de variações,
o nome do colega que deve apanhá-la e tam- que vão desde o objeto a ser atirado (bola, pebém atirá-la para o alto, gritando o nome de ou- teca, blocos de madeira ou plástico, etc.), a vatro colega. A brincadeira segue, saindo do jogo riações como distância ou ponto a ser atingido,
aquele que errar no ato de apanhar a bola ou formas de competição e assim por diante. Dede atirá-la, sendo vencedor o último que perma- senvolvem áreas físico-motora, cognitiva, social,
necer. Existem muitas variações para esse jogo, linguagem. Exemplos dessas brincadeiras posendo que o mesmo é importante para o desen- dem ser visto nos jogos adultos como a “bovolvimento das áreas: físico-motora, cognitiva, cha” e a “malha”, entre outros, que consiste em
afetiva, e social, pois requer, respectivamente, colocar o objeto atirado o mais próximo possímovimentação física, noções de espaço e tem- vel de um objeto-alvo.Como lembrado acima as
po, atenção e tensão em relação aos nomes possibilidades não se esgotam com essa lista e
que são chamados, e conhecimento sobre os tampouco com qualquer outra lista de jogos e
demais colegas. O jogo requer bastante aten- brincadeiras que se possa imaginar, pois, como
ção (SANTOS, 2011).
foi lembrado também, o brinquedo é apenas o
acessório por meio do qual a criança dá asas à
O jogo da caça ao tesouro - Com três sua imaginação e cria suas brincadeiras, semou mais participantes, o educador deve forne- pre inovando. Assim, o jogo de pula-cordas, por
cer pistas previamente elaboradas, para que as exemplo, permite muitas outras variações que
crianças achem algum objeto escondido. Tam- o simples bater de uma corda por duas crianbém possibilita muitas variações, inclusive em ças enquanto uma outra fica pulando (SANTOS,
relação à faixa etária, pois as pistas devem ser 2011).
fornecidas de acordo com a idade das crianças
participantes. Outra variação está na elaboração
Em resumo, é exatamente as infinitas
de pistas pelas próprias crianças, divididas em possibilidades de inventividade que faz do bringrupos adversários. O jogo desenvolve áreas li- quedo, dos jogos e das brincadeiras o verdadeigadas à criatividade (na elaboração das pistas), ro arsenal de crescimento e desenvolvimento da
cognitivas e social, pois exige noção espacial, criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar a importância para o professor
em estar atento às ações lúdicas, isto é, aos jogos e brincadeiras das crianças, não no sentido
de discipliná-las ou ainda de coibir suas atividades, mas, sim, de incorporar essas atividades na
prática pedagógica.
Sabe-se que as crianças brincam para se desenvolver e também aprender. Criança que
não brinca não se desenvolve e, da mesma forma, quando a criança não tem um significado
lúdico para a sua aprendizagem a sua motivação não é a mesma. Motivar a criança para a
aprendizagem promovendo ações lúdicas que incorporem jogos e brincadeiras na prática pedagógica tanto auxilia as crianças quanto o professor, pois enquanto elas aprendem de forma mais
significativa o professor vê a sua tarefa mais facilitada.
Pelo que foi demonstrado no trabalho torna-se importante enfatizar que nem sempre os
pais ou educadores permitem à criança brincar livremente, quer pelos riscos que as brincadeiras
nos grandes centros urbanos representam, o que as obriga a brincar em espaços cada vez menores, quer ainda pela ideia de que ao invés de perder tempo brincando a criança podia estar
aprendendo alguma coisa.
Mudar essa concepção é muito importante, e isso se torna mais fácil quando se descobre que é exatamente nas suas brincadeiras que a criança faz suas descobertas, interage com
outras pessoas, o que contribui para a sua socialização, e ainda se desenvolve tanto física quanto intelectualmente. Incorporar jogos e brincadeiras na educação infantil como uma ferramenta
pedagógica é, portanto, uma necessidade para as crianças, para o professor e para a educação.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A
IMPORTÂNCIA DO APEGO E DO
VÍNCULO
RESUMO: É do conhecimento de todos que as relações interpessoais são a base de toda e
qualquer sociabilidade do ser humano e por essa razão, são estas que determinam o entendimento e desentendimento entre as pessoas. Foi a partir das observações sobre o cuidado
inadequado na primeira infância, o desconforto e a ansiedade de crianças pequenas relativos
à separação dos cuidadores que levaram o psiquiatra, especialista em psiquiatria infantil, e
psicanalista o inglês Bowlby iniciou seus estudos sobre os efeitos do cuidado materno das
crianças, em seus primeiros anos de vida. Sendo assim, o objetivo deste artigo é discutir sobre
a “teoria do apego”, partindo dos estudos de Bowlby e ampliando a ideia através de outros
autores sobre esse tema para dando outros pontos de vista , destacando que o desenvolvimento do ser humano sofre grande influência a partir da maneira que foi realizado o vínculo
com sua mãe ou pelo seu responsável, ou seja, a partir desse apego é que este indivíduo vai
desenvolver a sua personalidade, a relação que ela terá com seu cuidador é imprescindível
para determinar como será o seu futuro. Portanto, é importante salientar o surgimento de
inúmeras questões e de possibilidades para que haja entendimento sobre o fenômeno do vínculo na vida humana. Afinal este se situa na fronteira de dois “mundos”, que são o da natureza
e da cultura. Com certeza seriam necessários mais estudos sobre essas questões, pois apenas
dessa maneira tanto cuidadores quanto educadores aprenderam a lidar melhor com crianças
e adolescentes.
Palavras-chave: Apego; Vínculo; Criança; Adolescente; Família.
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INTRODUÇÃO

E

ntendemos que essa geração tornou-se carente diante de muitas áreas e após
muitas análises diárias, assistindo o ser humano em suas atividades rotineiras
e constantes problemas com crianças e adolescentes se fez necessário ampliar
essa visão analiticamente, de acordo com o autor Santiago (2017, p.1) , é dentro dos processos
interacionais no contexto pessoal, como familiar, amoroso, no trabalho, nos grupos e também
relacionado com a sociedade, investigar os vínculos e a sua formação, permite que se possa
melhorar as relações existentes, assim como entender, de uma perspectiva clínica, o que precisamos trabalhar com o paciente, de forma a que ele possa melhorar os seus vínculos, as suas
relações e a sua vida.
A partir daí os autores Ainsworth e Bowlby, começaram suas análises das observações
sobre o cuidado inadequado na primeira infância e o desconforto e a ansiedade de crianças
pequenas relativos à separação dos cuidadores, os levaram então a iniciar os estudos sobre os
efeitos do cuidado materno das crianças, em seus primeiros anos de vida. Bowlby ficou impressionado com as evidências de efeitos adversos ao desenvolvimento, atribuídos ao rompimento
na interação com a figura materna, na primeira infância.
Acerca dos vínculos, é que as ideias e conceitos de John Bowlby, (que foi o criador da
teoria do “apego e vinculação”), que este mostrou que os vínculos são inatos e de importância
essencial para o crescimento e desenvolvimento de todo o ser humano. A observação dele bem
como a de seus colegas, foi que os bebês e a relação que eles tinham determinavam como o
seu (s) cuidador (es), assim como a maneira como o(s) seu(s) cuidador(es) reagiram e lidavam
com eles, mostrou que a relação que era firmada entre, era determinante para as relações que
eles viviam, e principalmente, para o seu comportamento e saúde física, emocional e psicológica
(SANTIAGO, 2017, p. 1).
É importante discutir alguns conceitos da teoria do apego, partindo das concepções de
Bowlby e também citar alguns autores contemporâneos para mostrar tamanha importância do
assunto. Como no caso do autor Schneider Ramires (2010, p. 25):
Há uma vasta literatura dedicada ao tema do apego, podendo-se identificar contribuições ancoradas numa perspectiva mais cognitiva, e outras numa perspectiva mais psicanalítica.
Encontra-se uma diversidade de termos como “modelo funcional do eu”, “modelo funcional interno”, “modelo de trabalho interno”, “modelo operante interno”, “modelo representacional interno”,
“representações mentais”, “scripts”, “estilo de apego”, “padrão de apego”, “comportamento de
apego”, “sistemas comportamentais” e, mais recentemente, “estados mentais”, “apego compartilhado” e “modelo funcional compartilhado”, muitas vezes sem uma definição clara. Sem pretender esgotar essa discussão, busca-se focalizar, especialmente, o conceito de modelo funcional
ou modelo representacional interno e sua relação com o conceito de comportamento de apego,
tendo em vista o interesse no tema da especificidade, e da estabilidade ou mudança do padrão
de apego de uma pessoa (RAMIRES; SCHNEIDER, 2010, p. 25).
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Devido as crianças e adolescentes necessitarem de viverem um período intenso de crescimento, desenvolvimento emocional e cognitivo, além da maturação cerebral e corporal, num
processo que é dinâmico e complexo de mudanças que são interdependentes e associadas. Por
essa razão precisam de condições favoráveis nutricionais, ambientais e contextuais para realizar
essa transição de maneira saudável até a vida adulta e para a plena integração social.
No entanto, nas ruas de mais de duzentas favelas como é o caso na cidade do Rio de
Janeiro, a desigualdade social, o desemprego, os ciclos que interagem entre si da pobreza e da
violência, o tráfico de drogas e a falta de suporte social nas escolas são alguns dos fatores que
mais contribuem para os episódios constantes de maus tratos, abandono e de situações traumáticas nos bolsões de miséria urbana. Sendo que, essas vivências traumáticas são marcantes e
têm consequências que serão destruidoras para o crescimento e o desenvolvimento emocional
de crianças e adolescentes, além do enorme custo social além do impacto, como mostra o autor
(EISENSTEIN,2006, p. 26):
Fatores traumáticos extremos podem ser definidos como os que causam danos, injúrias
ou lesões corporais e rupturas mentais, ou que ameaçam a própria vida ou a vida de outras pessoas, levando à morte inesperada. Estão também associados às sensações de perda, falta de
segurança, maior vulnerabilidade e ao terror noturno. As causas mais frequentes enfrentadas por
crianças e adolescentes que vivem nas favelas são a morte ou o testemunho de assassinatos
ou agressões de entes queridos, separação familiar, castigos, torturas, abusos, doença mental
ou alcoolismo familiar e violências entre os grupos armados do tráfico de drogas local. Eventos
traumáticos constantes e prolongados afetam toda a dinâmica familiar e comunitária, causando
um impacto maior nos mecanismos de adaptação e sobrevivência. Mulheres, crianças e adolescentes são sempre um grupo de maior risco, por serem mais vulneráveis e dependentes, além
de sofrerem por vezes em silêncio, sendo obrigados ao isolamento social com absurdas imposições culturais e estruturais em relação ao gênero e ao grupo etário. Muitas vezes adolescentes
deixam de ir à escola por tiroteios e disputas locais. Ou são ameaçados e marcados de morte
ou têm seus dedos amputados devido a castigos que são impostos pelos donos do poder, que
assim fortalecem sua autoridade (EISENSTEIN,2006, p. 27).
Já para o autor Almeida (1999, p. 48 apud FREITAS; SILVA; SANTOS, 20016, p.06),
conforme ocorre o desenvolvimento, a afetividade é construída sob diferentes níveis de relações,
seja em virtude das condições que ocorrem ao longo da vida, seja em virtude das características
sociais de cada idade. Especialmente, as relações que definirão o crescimento íntimo do indivíduo serão mais complexas quanto maior for a idade da criança. Por exemplo, quando se chega
à puberdade ocorre uma transformação que atinge principalmente o campo moral das relações
com o outro: o adolescente busca ultrapassar a si mesmo. O “eu” tem que enfrentar o meio à
sua volta e o adolescente passa a questionar os valores, bem como as relações sociais.
Agora quando Freitas (FREITAS; SILVA; SANTOS, 20016, p. 5) faz uso de sua colocação
ela mostra que quando se trata de uma criança de sete ou oito anos, está espera com ansiedade
o momento de voltar a reunir-se com seus amiguinhos, e com isso deixa de lado os pais e inclusive os irmãos, que eram antes os companheiros preferidos de brincadeiras. Por isso, sobre seus
pais, fazem sem qualquer relação afetiva, como se tratasse exclusivamente de personagens
sociais. Nessa fase também se reúnem os ganhos e o que foram adquiridos anteriormente às
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experiências “boas ou ruins” que são elaboradas novamente em função das novas coordenadas
psíquicas pela qual a criança se move.
Ainda sobre o apego e a necessidade deste Bowlby (1990 apud SANTIAGO, 2016,
p 1), mostra que assim como a vinculação e sua necessidade, podem ser resumidos como a
necessidade da criação de laços afetivos. Ele também nos diz que o bebê sente grande prazer
quando interage com outros seres demonstrando necessidade de interação social. Tal necessidade, mostra a importância de construirmos laços, o que mostra que somos seres sociáveis,
que dependemos dos outros e das relações que estabelecemos com eles. Essas relações são
extremamente importantes para a nossa sobrevivência assim como para o nosso crescimento
pessoal, emocional, psíquico, mental e espiritual.
O autor nos relata que de fato, o apego começa bem cedo nas nossas vidas, este é
inato, porém também é construído e desenvolvido através das relações. Sendo uma fonte de sobrevivência e de aprendizagem, que mantemos e transportamos para a nossa vida, no dia-a-dia,
nas nossas relações com os outros ou com o mundo que nos rodeia. Sendo assim, o objetivo
deste artigo é discutir sobre a teoria do apego, partindo dos estudos de de Bowlby e a partir dos
estudos de alguns autores sobre esse tema, como cita Ramires (RAMIRES; SCHNEIDER, 2010,
p. 25):
Com isso, existe algumas contribuições de Bowlby a respeito dos conceitos de apego,
comportamento de apego, sistemas comportamentais e modelo funcional ou modelo representacional interno. Foi abordado o crescente reconhecimento da importância da dimensão representacional do apego, do conceito de modelo funcional ou modelo representacional interno, sua
complexidade e a inter-relação entre conceitos da teoria do apego e de outras vertentes da teoria
psicanalítica. Finalmente, algumas considerações a respeito das implicações da teoria para a
Psicologia Clínica e para a Psicologia do Desenvolvimento foram feitas (RAMIRES; SCHNEIDER,
2010, p. 25).
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O CONCEITO DE APEGO
Ao iniciar nos deparamos com a análise de J. Bowlby (1989) ao estudar e refletir sobre apego, este denominou como um mecanismo básico dos seres humanos, ou seja, é um
comportamento biologicamente programado,
como o mecanismo de alimentação e também
da sexualidade, sendo considerado como um
sistema de controle homeostático, que funciona dentro de um contexto de outros sistemas
de controle comportamentais. O papel do apego na vida dos seres humanos envolve o conhecimento de que uma figura de apego está
disponível e oferece respostas, proporcionando
um sentimento de segurança que é fortificador
da relação.
Para o autor (1989), com relação à
formação de vínculos, as emoções e sentimentos são vínculos relacionais do crescimento,
constituindo-se de conteúdos nomeados, primordialmente e antes de tudo pela família, e
depois pela comunidade externa. Assim a mãe
elabora, num primeiro momento, o pensamento primário do bebê em torno da organização
mental. Na relação de dependência, a criança
internaliza esta experiência que se repete constantemente e possibilita a maneira de pensar
os próprios pensamentos.
De acordo com J. Bowlby (1973/1984),
o relacionamento da criança com os pais é
instalado por um conjunto de sinais inatos do
bebê, que solicitam proximidade. Com o passar do tempo, um vínculo afetivo verdadeiro se
desenvolve, garantido pelas capacidades cognitivas e emocionais da criança, assim como
pela firmeza dos procedimentos de cuidado,
pela sensibilidade e responsividade dos cuidadores. Por isso, uma das suposições básicas
da Teoria do Apego (TA) é de que as primeiras
relações de apego, estabelecidas na infância,
afetam o estilo de apego do indivíduo ao longo de sua vida. Como no trecho mencionado
pelo autor (BOWLBY, 1989 apud DALBEM;
DELL’AGLIO, 2005, p.14).

Por sua vez, ao delinear uma teoria do
vínculo num ensaio publicado em 1958, teve
como quadro de referência no início de seus
trabalhos uma perspectiva psicanalítica. Entretanto, ao distanciar-se nítida e progressivamente das primeiras teses da psicanálise, passou
argumentar que os dados empíricos sobre o
desenvolvimento do vínculo de um bebê humano com sua mãe podiam ser melhores entendidos em termos de um modelo derivado
da etologia. De acordo com Bowlby (2001, p.
158), em numerosos experimentos realizados
com macacos jovens que foram separados
da mãe, usualmente por cerca de uma semana, observou-se que a maioria das espécies
de macacos estudados apresentaram um protesto pela separação e a depressão durante a
mesma eram pronunciados e, após a reunião,
o apego a mãe era muito maior. É certo que
os tipos de vínculos que são formados diferem de uma espécie para outra, sendo mais
comuns aqueles que existem entre os pais e
sua prole, e entre adultos de sexos opostos.
É certo também que nos mamíferos, incluindo
os primatas, o primeiro e mais persistente de
todos os vínculos e geralmente o que ocorre
entre a mãe e seu filho pequeno, é um vínculo
que frequentemente persiste até a idade adulta (MEDEIROS, 2009, p. 188). No entanto, o
que mais impressionou, de imediato, nesses
experimentos foi a semelhança entre a resposta dos macacos e a dos seres humanos que
vivenciaram a perda ou a separação da mãe.
Posteriormente, Bowlby (1990, p. 155) também
descobriu que o alimento desempenha apenas um papel secundário no comportamento
de ligação de uma criança a mãe, e que esse
comportamento se manifestava com o máximo
vigor durante o segundo e o terceiro anos de
vida e persistia com menos intensidade indefinidamente. Portanto, embora os estudos de
Bowlby (1990) e de Harlow (1965) tivessem
sido desenvolvidos na mesma época de modo
independente com base na observação empírica, ambos chegaram a mesma conclusão: a
de que a necessidade de criar vínculos, de se
ligar a outro membro da mesma espécie, tem
um valor de sobrevivência tão grande quanto
a necessidade de se alimentar (MEDEIROS,
2009, p. 189).
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A REALIDADE DO VÍNCULO
Na teoria de Bowlby (1990 apud SANTOS, 2009, p. 189), o vínculo surge como
uma realidade instintiva que leva a criança a
procurar manter uma situação de proximidade
em relação a mãe. Se essa proximidade não é
possível, a criança tem experiência de medo e
insegurança. Essa tensão somente se reduz e
desaparece quando outras situações de proximidade são recriadas com a mãe, a partir da
procura do contato corporal ou da solicitação
do também colo materno.
Para Bowlby (1990), há fatores que interagem e são suscetíveis de ativar o instinto
de vínculo ou ainda aumentar a sua intensidade, tais como: as condições internas da criança (fadiga, fome, dor), além da localização,
resposta da mãe e as características ambientais. Com efeito, apesar da inclinação dos seres humanos a estabelecerem fortes vínculos
com outros seres da mesma espécie ser algo
evidente durante os primeiros anos da infância, ainda fortalece a ideia de que tal comportamento caracteriza os seres humanos durante
toda a sua vida.
Para o autor (1990), a idealização do
vínculo mãe-filho como um ajustamento é imprescindível para a vida humana, sendo tão essencial quanto à necessidade de saciar a fome
ou a sede. Este vínculo deve ser um fenômeno
regulador para a conquista da autonomia e da
identidade pessoal. O autor trabalhou bastante
dentro desse conceito de vínculo, por se tratar
de algo muito proximal, o ser humano possui
uma necessidade de atenção, mas isso vem
de pequeno e só aumenta no decorrer dos
dias, trazendo uma importância tamanha que
fica claro que o apego inicial molda o caráter
não só do “homem” como de animais. Segundo a publicação do autor Franco (CARVALHO,
POLITANO, FRANCO, 2008 apud SANTIAGO,
2016, p.15 e 16):

Bowlby teve como base para seus estudos sobre apego, a etologia, que é o estudo do
comportamento animal. Assim, Harlow que foi
um estudioso do comportamento animal, em
particular dos macacos rhesus e sobretudo,
da relação entre os jovens e suas mães, este
fez um experimento, que ficou mundialmente
famoso, em que ele criou uma “mãe” de arame, com a mamadeira, e outra “mãe” apenas
de pelo. Colocando no compartimento dessas
“mães” um jovem macaco. Harlow observou
que ele passava a maior parte do tempo agarrado à “mãe” de pelo e que ia apenas mamar
na “mãe” de arame onde estava a mamadeira.
Dessa forma, o que Harlow percebeu e concluiu foi que as suas experiências mostraram a
importância do contato físico e a necessidade
da atenção e do cuidado materno (Tinbergen
& Books, 1965). Por outro lado, Harlow e Zimmermann (1959) relatam que investigadores
de diversas áreas comportamentais já reconheceram há muito tempo o forte apego dos
animais neonatos e infantis com as suas mães.
No entanto, as evidências experimentais que
permitiam identificar os fatores responsáveis
pelo apego ainda eram escassas (SANTIAGO,
2016, p.15 e 16).
O que tem sido observado é que as
crianças com pais ausentes, especialmente as
do sexo masculino tendem a ser incapazes de
seguir leis ou respeitar autoridades, além disso
podem não aprender a se submeter a uma figura de autoridade, e como resultado podem se
tornarem rebeldes e adeptos da violação das
regras, pois nessa situação, se a criança não
aprender que é necessário respeitar as leis e
as figuras de autoridade, isso pode criar sérias
consequências negativas para ela no futuro. E
estas possuem a tendência de não se sentirem
amadas (SANTIAGO, 2016).
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Em um trabalho realizado, notou-se
que em alguns casos, a criança pode se sentir
mal-amada devido à ausência do pai. Tal situação prejudica especialmente as mulheres, já
que, quase sempre, a forma como a menina
se relaciona com o pai é o que vai determinar
como ela irá imaginar os seus relacionamentos amorosos. Nesse caso, segundo vários estudos, tais mulheres podem até se apaixonar,
mas não chegam a ter um relacionamento sério, pois em muitos casos estas se apaixonam
com rapidez, porém perdem o interesse, pois
acabam criando um sentimento de inferioridade seguido de rejeição. Mais problemas surgem ainda que é, se a criança acreditar que
a falta de um pai faz dela uma pessoa defeituosa, ela pode desenvolver um complexo de
inferioridade, o que pode prejudicar muito a
sua autoestima, levando-a a ter problemas de
insegurança com relação a si mesma no futuro, pois pensa e acha que é menos digna que
os outros. É importante deixar claro, que isso
não tem nada a ver com a realidade. Contudo,
o sentimento persiste e precisará ser tratado,
caso contrário, essa criança sempre terá complexo de inferioridade. Quando as interações
entre pais e filhos são desajustadas ou distantes os resultados poderão levar a criança ou o
adolescente a formas de comportamento inadequados (SANTIAGO, 2016).
A família tem por função organizar a
transmissão de valores, por meio do afeto. Sendo assim, a ausência do pai reforça, no mundo
real, os sentimentos de triunfo, de poder e de
inexistência de limites. Assim, se a função materna está mais ligada aos cuidados primários
da criança, e por isso, representa em todas as
culturas um vínculo de sobrevivência que a impotência do bebê humano exige, já a função
paterna é mais periférica ao agregado familiar
e pode ser assegurada pelo próprio grupo social que, de geração em geração, transmite
os valores culturais. Diante do pensamento de
(SANTOS, 2009, p. 190):

A partir desses dizeres, e possível delinear alguns aspectos que caracterizam a teoria do vínculo formulada por Bowlby (2001): a
especificidade, refere-se a criação de vínculos
com indivíduos específicos, geralmente em ordem de preferência; a duração, relaciona-se a
durabilidade e persistência do vínculo em grande parte do ciclo vital; o envolvimento emocional, diz respeito a existência de emoções intensas que surgem durante a criação, a renovação
e o rompimento dos vínculos; a ontogenia, faz
alusão aos vínculo que se desenvolvem nos
primeiros meses de vida do bebê; a aprendizagem, relaciona-se a possibilidade do bebê
distinguir o familiar do estranho durante o processo de criação e desenvolvimento do vínculo; a organização, diz respeito a criação do vínculo mediado por respostas organizadas que
partem de sistemas comportamentais simples
até chegar aqueles mais refinados devido sua
incorporação aos modelos representacionais;
e, por último, a função biológica, a qual sugere
que a criação do vínculo possui um valor de
sobrevivência ( SANTOS, 2009, p. 190).

APEGO E VÍNCULO: A COMPREENSÃO
DA SUA IMPORTÂNCIA
Dessa forma, o apego é um mecanismo básico das pessoas cuja função é estabelecer proximidade com as outras para constituir uma sensação de proteção e segurança,
fortalecendo o comportamento da pessoa apegada. Para Lantzman (apud ATPS BOWLBY,
2012, p. 4 e 5), o comportamento do apego
se dá na medida em que o bebê se assusta
com algo ou possui fome, frio, cansaço ou se
estressa ocasionando uma aproximação com
o seu cuidador.
Este comportamento gera sensação de
segurança o que possibilita o desenvolvimento
da capacidade de exploração do mundo que
está ao seu redor. Ainda em sua citação ele
diz, “qualquer forma de comportamento que resulta em uma pessoa alcançar e manter proximidade com algum outro indivíduo, considerado mais apto para lidar com o mundo.” Para o
autor existem diferenças claras entre o apego e
o se apegar, conforme cita. (LANTZMAN ATPS
BOWLBY, 2012, p. 5):
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É necessário esclarecer que existe uma
diferença entre o comportamento do apego e o
apego. O comportamento de apego é uma característica de uma pessoa apegada. Quando se diz
que alguém está apegado ou que possui apego
à outra pessoa significa que este alguém está disposto a procurar proximidade e contato com a outra pessoa, realizando tais ações em condições
específicas. O comportamento de apego é a maneira em que a pessoa apegada encontra (com
atitudes), para obter ou manter a proximidade com
a outra pessoa . Na “Teoria do Apego” existem
sete características que são: especificidade, duração, envolvimento emocional, ontogenia, aprendizagem, organização e função biológica (LANTZMAN ATPS BOWLBY, 2012, p. 5). (SANTIAGO,
2016).
Essa ideia é reforçada afirmando que a
garantia da saúde mental da criança depende
da capacidade de formação e manutenção dos
vínculos em relação ao contexto familiar. Salienta
a importância de os pais fornecerem segurança
para a criança explorar o mundo externo e a ele
retornar, certo de que será protegido, confortado e
encorajado para sentir-se seguro e capaz de enfrentar a realidade, mesmo em situações de conflito. No relacionamento, com a figura de apego,
a segurança e o conforto experimentados na sua
presença permitem que seja usado como uma
base segura, a partir da qual poderá se explorar
o resto do mundo. A consequência dessa relação
de apego é a construção, por volta da metade
do terceiro ano de idade, de um sentimento de
confiança e segurança da criança em relação a
si mesma e, principalmente, em relação àqueles
que a rodeiam, sejam estas suas figuras parentais
ou outros integrantes de seu círculo de relações
sociais (LANTZMAN ATPS BOWLBY, 2012, p. 5).
É importante observar como uma criança
nova se comporta em relação a sua mãe, tanto
na presença como, principalmente, na ausência
desta, isto pode contribuir para a compreensão do
desenvolvimento de sua personalidade, no que diz
respeito ao rompimento de vínculos. Quando as
crianças bem jovens são afastadas das mães, a
maioria costuma reagir com grande intensidade; e
quando retornam a mãe mostram um grau forte de
ansiedade de separação, ou um excepcional desapego. Considera-se que uma mudança nas re-

lações de um ou outro tipo, ou mesmo uma combinação de ambos, é constante em pacientes que
apresentam sintomas emocionais (LANTZMAN
ATPS BOWLBY, 2012).
Segundo Piaget (1975 apud FREITAS;
SILVA; SANTOS, 2016, p. 6 e 7), o sentimento que
a criança tiver realizado, ou seja experimentado no
passado pela mãe orientará os sentimentos futuros, mesmo que haja uma sucessão de amores, irmãos, amigos, namorados, mas o amor com esta
mãe, este sentimento primitivo é o que irá mudar
as suas emoções e comportamentos mais profundos. A respeito do desenvolvimento da afetividade,
Piaget afirma ainda que esta não se auxilia numa
espécie de energia que se desloca de um personagem para outro, sejam eles reais ou imaginários.
É importante demonstrar que a criança quando
sente que é aceita, compreendida, bem como valorizada e respeitada tem grandes possibilidades
de ter um bom desenvolvimento em seus estudos.
Sabe-se que a aprendizagem não se dá apenas
no plano cognitivo, pois além da inteligência, ela
envolve aspectos orgânicos, corporais, afetivos e
emocionais. Sendo assim deixamos o pensamento de Freitas (FREITAS; SILVA; SANTOS, 2016, p.
6 e 7):
A afetividade, apoio e cuidados dos pais
são comportamentos decisivos para o desenvolvimento da maturidade, da independência, da competência, da autoconfiança, da autonomia nas futuras decisões e das responsabilidades. O amor é
fator essencial para o desenvolvimento e equilíbrio
do ser. As primeiras experiências afetivas da criança geralmente são proporcionadas pela família, os
relacionamentos afetivos podem ser carinhosos,
afetuosos, mas por outro lado, podem ser hostis,
severos, agressivos, violentos, resultando em diferentes influências sobre os filhos, uma das circunstâncias que deixa as crianças transparecem claramente essa influência é na aprendizagem escolar.
Os pais são espelhos para os filhos, portanto há
uma grande possibilidade das atitudes comportamentais deles, influenciarem diretamente nas atitudes dos filhos, que poderá fortalecer e consolidar
um bom caráter, ou, poderá comprometer a construção do mesmo. Nesse caso tornando-se mais
árduo para outros segmentos sociais que terá a
missão de educar o sujeito (FREITAS; SILVA; SANTOS, 2016, p. 6 e 7).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O apego é algo que se desenvolve no bebê como um mecanismo de proteção, e esse
ocorre através do vínculo mãe-filho e proporciona a adaptação ao meio. Existe a possibilidade de a
criança ter apegos diferentes com pessoas distintas, pois este é um processo individual que acontece com todos.
O trabalho realizado por Harlow com macacos Rhesus trouxe a observação de que estes
animais não humanos e que também são mamíferos tem necessidade de se apegarem, já que esses
precisam muitas vezes se deslocarem de habitat para assim se protegerem de possíveis predadores.
Tal experimento demonstra que o apego não é uma característica desenvolvida apenas pelos seres
humanos, sendo este algo interno, mas também possível de visualizar em outras espécies.
É importante destacar que o desenvolvimento do ser humano sofre grande influência a partir
da maneira que foi realizado o vínculo com sua mãe ou pelo seu responsável. Tal fato é de extrema
importância pois será a partir desse vínculo, ou seja, desde o apego que este indivíduo vai desenvolver a sua personalidade, ou seja, esses primeiros momentos de vida de uma criança e a relação que
ela terá com seu cuidador é imprescindível para determinar como será o seu futuro. Dessa forma, a
mãe ou a pessoa que vai cuidar da criança irá exercer influência na vida desta no futuro. A partir de
como o vínculo se estabelecer desde a fase de bebê é como vai definir o modo como a pessoa vai
viver sua vida de adulto e como será sua adaptação ao mundo.
Porém, os problemas tais como: a desigualdade social, o desemprego das famílias, a pobreza, a violência, bem como o tráfico de drogas, além da falta de suporte social nas escolas são
alguns dos fatores que mais colaboram para a ocorrência de maus tratos, abandono e de situações
traumáticas. O problema dessas questões traumáticas é que estas são e vão ter consequências que
serão destruidoras tanto para o crescimento como para o desenvolvimento emocional de crianças
e adolescentes e que ocasionalmente vai agir diretamente no psicológicos desses seres em desenvolvimento.
Foi observado também que a falta dos familiares pode levar essas crianças e adolescentes
a desenvolverem um complexo de inferioridade prejudicando assim a autoestima destas, e com isso
elas podem desenvolver problemas de insegurança no futuro. No caso do apego foi demonstrado
que o amor é fator fundamental para o equilíbrio do indivíduo. Lembrando que as primeiras experiências relacionadas ao afeto da criança geralmente são proporcionadas pela família, em que os relacionamentos afetivos podem ser carinhosos, afetuosos, mas por outro lado, podem ser ruins, severos,
agressivos, violentos, o que vai resultar em diferentes influências sobre os filhos, e quase sempre vão
demonstrar essa influência na aprendizagem escolar.
Portanto, entender a importância que o apego e o vínculo afetivo tem na vida de um ser
humano, poderá ajudar tanto os professores, psicólogos bem como a sociedade como um todo e
o próprio indivíduo em si a se compreender melhor e conseguir lidar com suas ansiedades, angústias, tristezas, ou seja, a compreender suas emoções. E não deixando de salientar quão importante
é observar o surgimento de inúmeras questões e possibilidades, para que haja entendimento sobre
o fenômeno que é o vínculo na vida humana. Este se situa na fronteira de dois “
mundos”, que são o da natureza e da cultura. Sendo assim, seriam necessários muitos mais estudos sobre essas questões, pois somente dessa maneira consiga-se aprender com os erros, quando a sociedade tiver filhos
ou “tentar” não errar com outros filhos, sendo esse um desafio para o futuro é uma consequência que é eterna, pois se carrega de geração para
geração: “Os filhos são o reflexo de um espelho que vem dos pais ou
das pessoas responsáveis por sua criação, e este sistema se modifica
apenas na fase adulta do descendente, quando ele estará emancipado e
terá asas suficientes para poder voar e tomar as decisões que achar mais
conveniente para o seu futuro” (FERNANDO GUIFER).
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EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO DE
ARTES

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo a educação infantil e o ensino de artes. Para
concretização deste estudo, de natureza qualitativa, foram usadas as técnicas de observação,
análise documental e revisão bibliográfica, para tais fins, tive como base alguns estudiosos:
Barbosa (1991), Coli (1995), Fusari (2001), dentre outros. A arte está presente ao longo da
história da humanidade. A criança está exposta a diferentes manifestações artísticas dentro
e fora da escola, assim na educação infantil a arte contribui, de forma inequívoca, na ampliação da leitura de mundo, na construção de um olhar mais sensível e na importância para a
formação plena das crianças. No entanto, ressalta-se que é preciso entendimento sobre o
direcionamento de tais atividades. É o professor quem deve conduzir o aluno e as atividades
a serem realizadas. Assim, pode-se concluir que apesar da importância do ensino da arte na
formação dos alunos, essa disciplina muitas vezes não é considerada uma fonte de ampliação
das capacidades cognitivas, mas sim como preenchimento de carga horária. Para que haja a
valorização do ensino da arte, a postura do profissional deve ser de preparar o indivíduo para
a vida em sociedade a partir dos conteúdos teóricos e do ensino prático, esclarecendo que a
arte não é apenas contemplativa, mas também um fator de mudança e ação social.
Palavras-chave: Artes; Educação Infantil; Formação; Valorização.
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INTRODUÇÃO

A

elaboração desse trabalho tem como objetivo a educação infantil e o ensino de
artes, tendo como atividades enriquecedoras, construtivas e como importantes
instrumentos de transmissão de valores culturais. A problemática da pesquisa
centrou-se em, de que forma a aula de artes faz com que os alunos da educação infantil evoluam
em seu saber fazer, valoriza-se aquilo que é espontâneo na ação artística e passa-se, então, a
observar as etapas de desenvolvimento, respeitando-se os processos de criação e o potencial
criador.
Cabe ainda destacar que a importância de se desenvolver esse trabalho, centra-se no
empenho de caráter científico que se pretende apresentar, haja vista a extensão de que se alcance com a execução do mesmo. Outro aspecto refere-se à relevância social do estudo, uma
vez que seus resultados poderão contribuir consideravelmente para uma nova visão do ensino
de arte e suas metodologias, especialmente no que se refere ao desenvolvimento criativo e educacional na educação infantil.
A metodologia de cunho qualitativo se configurou, em sua totalidade, em pesquisa bibliográfica, para investigar, descrever e analisar as opiniões dos autores Barbosa (1991), Fusari
(2001), Martins (1998), Zamboni (2006), entre outros, que contribuíram para embasar sobre o
desenvolvimento do presente trabalho. É absolutamente importante o contato com a arte por
crianças e adolescentes. Primeiro, porque no processo de conhecimento da arte são envolvidos,
além da inteligência e do raciocínio, o afetivo e o emocional, que estão sempre fora do currículo
escolar.
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ARTE E O DESENVOLVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo os PCNs (1997), a arte não
acontece no vazio ela é fruto do contexto social, a arte é um trabalho que afeta a essência humana, ela não pode ser definida de uma
única forma. É algo intransferível de ser humano para ser humano, sobretudo, é o produto
de culturas. Assim também é a educação, ela
não acontece no vazio; deve ser fruto de uma
criação, e está inserida, no contexto social, se
acontecer ao contrário, perderá o sentido e o
ânimo para desenvolver o aprendizado, e vivê-lo na sua intensidade. As artes visuais desenvolvem a capacidade de percepção visual,
importante desde a alfabetização até a solução
de grandes conflitos da adolescência.
O ensino de Artes no Brasil atende às
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), como referenciais para a execução do conteúdo artístico. De acordo com
tais documentos:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um mundo
próprio de ordenar e dar sentido à experiência
humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar
formas artísticas quanto na ação de apreciar e
conhecer as formas produzidas por ele e pelos
colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. (BRASIL, 1997, p. 19).
Proporcionar uma educação prazerosa
é condição fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico, a educação pela arte
oportuniza o indivíduo a agir no mundo; possibilita adquirir a capacidade crítica, estimula
a capacidade intelectual para recriar ideias e
ações, segundo sua própria decisão. De acordo com Barbosa (1991):

O aluno expressar-se-á pelo desenho
como pela linguagem falada e escrita. Daí o
desenho espontâneo, pelo qual ele dirá o que
viu, o que pensa e o que sente, devendo-se dar
á criança inteira liberdade nas manifestações,
para que melhor possa ser conhecida e encaminhada, contribuindo-se desse modo também
para lhe desenvolver a iniciativa e a capacidade de criar. (BARBOSA, 1991, p.163).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional inclui a Arte como componente
curricular obrigatório em todas as etapas da
Educação Básica. Os professores tendo um
curso de formação contribuem para que as linguagens artísticas sejam concebidas apenas
como instrumentos, pois em sua maioria não
atribuem a Arte da mesma forma que às demais áreas, isto é, não vendo a Arte como uma
área de conhecimento que possui peculiaridades que poderiam ser o foco das reflexões e
articulação de situações de ensino por professores.
Assim Coli (1985, p.110) comenta:
“Não se pode dirigir uma classe de arte na escola sem atentar para a natureza da arte, da
cultura, do planejamento, de tudo o que existe no mundo exterior, a fim de formar opiniões
sobre os valores expressos lá dentro”. A falta
de formação dos professores pelo ensino das
artes faz com que atuem movidos pela concepção da Arte e do seu ensino, construída ao
longo de suas histórias pessoais. É importante
que o educador conduz o aluno a ter a certeza de que aquilo que se aprende em sala de
aula, terá significado na sua vida pessoal e profissional. É a partir desta certeza que o aluno
irá ter uma experiência da beleza, no ambiente
educacional e, para que isto aconteça torna-se
imprescindível a ligação dos assuntos e dinâmicas com a vida cotidiana do aluno.
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A importância da arte no meio educacional não corresponde simplesmente à sua inclusão na matriz curricular na educação infantil, por que dessa maneira, será apenas mais
uma disciplina a compor a proposta da escola,
mais uma disciplina sem sentido. Trata-se de
dar significado a todas as disciplinas. Utilizar
a arte para dar sentido às demais áreas do
conhecimento é condição inovadora. Por meio
do desenho à criança desenvolve a habilidade
psíquica e motora para as aulas de geometria.
Quando ela própria compreende o sentido de
um quadrado, um círculo ela entende facilmente a relevância destes nas aulas de matemática.

à experiência estética da humanidade. A tarefa e o objetivo fundamentais são aproximar a
criança da arte e, através dela, incorporar a
psique da criança ao trabalho mundial que a
humanidade realizou no decorrer de milênios,
sublimando seu psiquismo na arte (VYGOTSKY, 2003, p. 238).
Nesta concepção, a criança precisa
ser trabalhada e desenvolvida tanto socialmente quanto a sua criatividade, é por meio
do trabalho realizado com a arte nas escolas
que isso será possível, pois, nas palavras de
Martins (1998, p. 39) “Arte se ensina, Arte se
aprende”. Essa proposta nos dias atuais na escola tem deixado a desejar, pois o que acontece muitas vezes é o contrário, a arte está sendo
usada como momento de descontração entre
as crianças, o que prejudica muito a arte educação, pois desvaloriza a arte como disciplina
e as crianças desde a Educação infantil já vê
a arte como uma matéria sem importância ou
como uma aula que não vai trazer benefício
nenhum a eles quando adultos.

A criança vê o mundo multidimensional
e simultâneo e para essas vivências, ela aproveita com intensidade as suas descobertas. A
história do ser humano está ligada a descoberta dos sons, expressões, ritmo, criar, investigar,
procurar, etc. Com a ela não acontece nada
diferente, cresce descobrindo, desenhando,
percebendo, brincando, etc. A Educação pela
arte tem como um de seus objetivos levar o ser
humano a ter uma visão pessoal de si mesmo,
De acordo com os Parâmetros Curricufazendo com que a partir deste ponto de vista lares Nacionais, o PCN – Arte (1998), o início
haja uma contribuição na sua vida sociocultu- da cultura brasileira deu-se logo após o desral. Segundo Vygotsky (2003, p. 238):
cobrimento do Brasil, através da população de
imigrantes Portugueses que trouxeram consigo
A estrutura comum da educação social uma cultura dominante diferente da que existia
está orientada para ampliar ao máximo os limi- aqui no Brasil.
tes da experiência pessoal restrita, para organizar o contato da psique da criança com as
A linguagem da arte na educação inesferas mais amplas possíveis da experiência fantil tem um papel fundamental, envolvendo
social já acumulada, para inserir a criança na os aspectos cognitivos, sensíveis e culturais.
rede da vida com a maior amplitude possível. Até bem pouco tempo o aspecto cognitivo não
Esses objetivos gerais também determinam os era considerado na a educação infantil e esta
caminhos da educação estética. A humanidade não estava integrada na educação básica. O
mantém, através da arte, uma experiência tão ato de desenhar deve ser considerado um faenorme e excepcional que, comparada com tor essencial no processo do desenvolvimento
ela, toda experiência de criação doméstica e da linguagem, bem como uma espécie de doconquistas pessoais parece pobre e miserável. cumento que registra a evolução da criança.
Por isso, quando se fala de educação estética A criança ao desenhar desenvolve a auto exdentro do sistema de formação geral, sempre pressão e atua de forma afetiva com o mundo,
se deve levar em conta, sobretudo, essa incor- opinando, criticando, sugerindo, através da utiporação Linguagem Acadêmica, Batatais, v. 2, lização das cores, formas, tamanhos, símbolos,
n. 2, p. 131-147, jul./dez. 2012 141 da criança entre outros (BRASIL, 1998).
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São de ressaltar que o professor deve
oferecer para seu aluno a maior diversificação
possível de materiais, fornecendo suportes,
técnicas, bem como desafios que venham favorecer o crescimento de seu aluno, além de
ter consciência de que um ambiente estimulante depende desses fatores colocados, permitindo a exploração de novos conhecimentos
(BRASIL, 1998).

A ARTE A CRIANÇA E O PROFESSOR

A consideração de que a arte e seus
elementos estão presentes em nosso dia a dia;
não deve ser vista como meio de oportunizar
prazer às crianças, para trabalhar a coordenação motora ou para enfeitar as salas de aulas, mas ao contrário, deve-se trabalhar a arte
como contribuição para a construção do conhecimento sensível da criança, já que contriO ambiente escolar não só mantém bui também, para a educação do olhar desta,
e ajuda a ampliar suas leituras de mundo (LAcomo estimula a separação da razão da emoNIER, 1984).
ção. Acredita-se que seja por esse motivo que
a sociedade rejeita a arte como um fator imporOs seres humanos são dotados de criatante dentro da educação. A arte para cada um tividade e possuem a capacidade de aprender
é vista de uma maneira diferente, e cada um e de ensinar. A criatividade da criança precisa
pode expressá-la como quiser. Para a criança ser trabalhada e desenvolvida, e é por meio do
a arte é uma forma de expressão, pois a natu- trabalho realizado com a arte nas escolas que
reza da criança é lidar com o mundo de modo isso será possível. Analisando podemos repenlúdico, fazer o que lhe dá prazer e satisfação sarmos e realizarem cursos de Arte na escola,
Vincent Lanier os lembra que:
(BRASIL, 1998).
Ao desenhar a criança entra no seu
Evidentemente, cada aluno em particumundo de fantasia e imagina tudo. Assim também é a educação, ela não acontece no vazio; lar – criança ou adulto – terá seus próprios indeve ser fruto de uma criação, e está inserida, teresses estéticos, ponto a partir do qual pode
no contexto social, se acontecer ao contrário, ser levado para um envolvimento mais amplo.
Para um, poderá ser a colcha da vovó, para ouperderá o sentido e o ânimo para desenvolver
tro, posters de artistas. Devemos explorar eso aprendizado, e vivê-lo na sua intensidade. É
ses interesses pessoais. Entretanto, os currícupermitido utilizar a arte para ensinar diversos los são normalmente planejados para grupos
conteúdos: é uma forma metodológica a ser e não para indivíduos e, portanto, é importante
empregada nas aulas, para torná-las mais pro- identificar ou prever aquelas artes populares
veitosas. Educar através da arte é condição es- que podem servir como o denominador comum
sencial para os professores da educação infan- mais abrangente do interesse da juventude.[...]
til (BRASIL, 1998).
Contudo, mesmo o mais contemporâneo conteúdo de curso não irá garantir o tipo de cresOs professores que educam através cimento que nossa ideia de conceito central
da arte permitem ao aluno uma educação in- forte sugere, se não estiver implementado por
tegral, que consiste na educação da mente e procedimentos adequados em sala de aula. Se
também do corpo, trabalhando a percepção, reduzirmos o currículo de Arte aos bordados,
a imaginação, a disciplina, a criatividade e o produção de filmes ou vídeo – teipes, desenho
envolvimento com o grupo. A arte estabelece ou recriação de espaços urbanos, produção
de histórias em quadrinhos, m suma, desenvoluma relação de autoconfiança com os outros
vendo todas essas atividades de ateliê, de que
(BRASIL, 1998).
os professores gostam muito, mesmo incluindo
o folclore, a arte popular e a média, o mais
provável é que nossos alunos estarão essencialmente limitados no crescimento que poderíamos provocar neles (LANIER, 1984, p. 6-7).
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Para o autor (1984), a ilustração, o
desenho animado, a história em quadrinhos,
a propaganda, a embalagem são representações que se tornam quase realidades. O elefante desenhado é mais verdadeiro e presente
do que o verdadeiro elefante que mora no zoológico, onde a criança raramente vai. Vivemos
hoje sob o signo da ficção e da paródia.
O trabalho com as Artes na Educação
Infantil é muito importante, no que se refere
ao respeito das peculiaridades e esquemas
do conhecimento próprio a cada faixa etária e
nível de desenvolvimento. Isso significa que o
pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a
percepção, a intuição e a cognição devem ser
trabalhados de forma integrada, favorecendo
o desenvolvimento das capacidades criativas
das crianças (LANIER, 1984).
No processo de aprendizagem em artes visuais a criança traça um percurso de criação e construção individual. E no fazer artístico
e no contato com os objetos de arte que parte
significativa do conhecimento em artes visuais
acontece. No decorrer deste processo, o prazer
é o domínio de o próprio fazer artístico, da simbolização e da leitura de imagem. Os símbolos
apresentam o mundo sociocultural. E através
da pintura, moldagem, construção tridimensional, colagens etc. O desenvolvimento progressivo do desenho implica mudanças significativas que no início, dizem respeito à passagem
dos rabiscos iniciais da garatuja para construções cada vez mais ordenadas, fazendo surgir
os primeiros símbolos (LANIER, 1984).
Essa passagem é possível graças às
interações da criança com o ato de desenhar
e com desenhos de outras pessoas. Na garatuja a criança tem como hipótese que o desenho é simplesmente uma ação sobre uma
superfície. No decorrer do tempo, as garatujas
que refletiam sobretudo o prolongamento dos
movimentos rítmicos de ir e vir transformam-se
em formas definidas que apresentam maior ordenação e podem estar se referindo os objetos
naturais, objetos imaginários, ou mesmo a outros desenhos (LANIER, 1984).

Enquanto desenham ou criam objetos
também brincam de “faz-de-conta” e verbalizam
narrativas que exprimem suas capacidades
imaginativas. Ela cria e recria individualmente formas expressivas, integrando percepção,
imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem então ser apropriadas pelas leituras simbólicas de outras crianças e adultos (LANIER,
1984).
Em um contexto mais específico da
Educação Infantil ao ensino universitário, o ensino de arte e também outras áreas do conhecimento, ao invés de promover ações pedagógicas que levem crianças e adultos ao universo
da criação e estruturação da linguagem visual,
acaba confundindo os alunos a entenderem e
expressarem suas leituras e relações com o
mundo. Desde modo, em diferentes contextos
socioculturais e nas salas de aula, a sensibilidade e as formas expressivas estão se escoando, fugindo de da realidade das crianças, sem
que se possam exercitar os processos sensíveis e criativos (LANIER, 1984).
O processo de construção na infância se dá de forma mais agradável, divertida
e integrada através da valorização do brincar,
contribuindo com o desenvolvimento de sua
sensibilidade. As atividades lúdicas auxiliam diretamente no desenvolvimento de sua expressão, nas relações afetivas com o mundo, com
as pessoas e com os objetos.
Segundo Coli (1995, p.10), “para que
as crianças tenham possibilidades de desenvolverem-se na área expressiva, é imprescindível que o adulto rompa com seus próprios
estereótipos (...)”, assim, o professor tem que
estar sempre presente e fazer parte do processo de descoberta da criança, desprezando
os estereótipos e abrindo a mente para novas
ideias e novos materiais, não só entendendo,
mas vivenciando as linguagens da arte com
a criança. Para trabalhar a produção de arte
é importante ter como alicerce, que a Arte é
expressão e não imitação. Realizar uma releitura não implica copiar o que o artista produ423
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ziu e sim interpretar e conseguir assimilar suas
ideias, mas mesmo assim conseguir colocar
sua própria percepção.
Não basta o professor encher os alunos de materiais e deixar que haja sobre os
mesmos, o professor deve incentivar, criar situações que façam com que eles usem a Arte,
se expressem realmente, do contrário, não haverá atividade artística e sim terá um professor
observando alunos interagirem com materiais.
Faz-se necessário mostrar aos educandos que
a Arte tem uma história, uma conotação social,
que a mesma passou por diversas fases tendo
um contexto histórico (COLI, 1995).
Trabalhar com Artes Visuais não é meramente explorar técnicas artísticas, e sim explorar os diversos aspectos que a envolvem,
desde sua interpretação à análise de cores, formas, intenções, enfim, tudo que Arte traz junto
consigo. Barbosa (2008, p. 100) afirma:
Através da Arte, é possível desenvolver
a percepção e a imaginação para apreender
a realidade do meio ambiente, desenvolver a
capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a capacidade
criadora de maneira a mudar a realidade que
foi analisada (BARBOSA (2008, p. 100).

A ARTE E CONTRIBUIÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O ensino das Artes Visuais, para alguns professores que ministram a disciplina
nas escolas do Ensino Básico e até mesmo
no pensamento de alguns gestores, resume-se
em momentos de lazer, produção de cartazes
para as datas comemorativas, murais para festas escolares. “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).
A formulação de uma proposta de trabalhar a arte na escola exige que se esclareçam quais posicionamentos sobre arte e sobre
educação escolar estão sendo assumidos. Por
sua vez, tais posicionamentos implicam, também, na seleção de linhas teórico-metodológicas. Para Barbosa (1991, p.180), “a criança no
início explora gestos e não intenções”.
O trabalho realizado sobre seus próprios desenhos e os desenhos de outras crianças e adultos: a observação de diferentes objetos simbólicos do universo circundante; as
imagens que a criança incorpora progressivamente regularidade do entorno passando a
considerar a hipótese de que o desenho serve
para imprimir o que se vê. As atividades em
artes que envolvem os mais diferentes tipos de
materiais indicam às crianças as possibilidades
de transformação, de reutilização e de construção de novos elementos, formas, texturas etc.
A relação que a criança pequena estabelece
com os diferentes materiais se dão, no início,
por meio da exploração sensorial e da sua utilização em diversas brincadeiras. Representações bidimensionais e construção de objetos
tridimensionais nascem do contato com novos
materiais, no fluir de imaginação e no contato
com as obras de arte (BARBOSA, 1991).
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CONHECIMENTO CIENTÍFICO
PRESENTE NAS MANIFESTAÇÕES
ARTÍSTICAS

Pensar numa educação com Arte é antes de tudo, pensar numa educação que dê ao
aluno a chance de poder desenvolver seu potencial de criação, de produção, de execução
de suas atividades. Neste momento, a escola
entra como uma espécie de elo entre o que a
sociedade propaga e o desejo do aluno em
poder desenvolver atividades que suas vontades e seus sonhos, representam suas fantasias
(ZAMBONI, 2006).

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 presente. Nos museus,
igrejas, livros, reproduções, revistas, gibis, vídeos, etc. O desenvolvimento da capacidade
Dessa forma, de acordo com a visão do
artística e criativa deve estar apoiado também,
na prática reflexiva das crianças do aprender, mesmo, entende-se que a manifestação artístique articula a ação, a percepção, a sensibilida- ca tem em comum com o conhecimento ciende, a cognição e a imaginação (COLI, 1995). tífico, técnico ou filosófico seu caráter de criação e inovação. Essencialmente, o ato criador,
Além disso, as artes alargam a possi- em qualquer dessas formas de conhecimento,
bilidade de interculturalidade, ou seja, de tra- estrutura e organiza o mundo, respondendo
balhar diferentes contextos culturais. Podendo aos desafios que dele emanam, num constana escola trabalhar com diversos códigos, não te processo de transformação do homem e da
só com o europeu e o norte-americano branco, realidade circundante. O produto da ação criamas com o indígena, o africano e o asiático. dora, a inovação, é resultante do acréscimo de
Ao ter contato com essas diferenças, o aluno novos elementos estruturais ou da modificação
flexibiliza suas percepções visuais e quebra de outros. Regido pela necessidade básica de
ordenação, o espírito humano cria, continuapreconceitos e paradigmas (COLI, 1995).
Neste sentido, os objetos artístico mais mente, sua consciência de existir por meio de
do que refletir o homem e as relações que este manifestações diversas (FUSARI, 2001).
estabelece com a natureza e com os outros
homens, consiste na representação e na organização do real. Isto quer dizer que através da
arte, o homem projeta-se como ser criador, capaz de transmitir seus sentimentos e traduzir
os significados de suas relações com o mundo
construindo símbolos que podem ser compartilhados.
Barbosa (1991, p. 25) na defesa de
resgatar a arte de padrões estéticos superados, afirma que a estética moderna privilegia a
inspiração e a sensibilidade acentuada a subjetividade e a individualidade do sujeito. Desse
modo concebe o artista como indivíduo sujeito
a leis particulares, independentes das influências exteriores. Para ela o ensino da arte desenvolvido a partir da estética moderna difere
do ensino tradicional porque desloca a ênfase
nos exercícios de cópia e reprodução para a
criatividade e a expressão do sujeito.

A escola é o espaço das discussões
sobre direitos e deveres, e de reflexão da realidade. É também a dimensão social das manifestações artísticas, que constitui uma das
funções importantes do ensino da Arte, como
propagado nos PCNs. Ele aprende com isso,
que existem povos, costumes, religiões, modos
de produção e criação diferentes dos dele, elementos que o ajuda a compreender melhor o
outro para uma convivência com as diferenças.
Parte daí uma consciência tanto de preservação dos patrimônios culturais, ambientais e o
respeito pela diversidade.
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Existem teorias que podem contribuir
para o desenvolvimento estético e crítico dos
alunos, principalmente no que se refere aos
processos de apreciação artística. São teorias
que incorporam o relacionamento com as práticas e o acesso ao conhecimento da arte, mas
sem a pretensão de atingir uma verdade única.
O próprio conceito de arte tem sido objeto de
diferentes interpretações: arte como técnicas
materiais artísticos, lazer, processo intuitivo,
liberação de impulsos reprimidos, expressão,
linguagem, comunicação e outros (BARBOSA,
1991).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais,
relativos aos ciclos 1 e 2 da Educação Básica,
no volume 06, apresenta discussões pedagógicas para o campo das Artes. Afinal qual é o
lugar das Artes nas escolas? Existe este lugar?
Sabe-se que as atividades artísticas geralmente aparecem no desenvolvimento das atividades escolares, como apoio às demais disciplinas no processo ensino aprendizagem, mas
pouca relevância é dada às várias modalidades e formas com as quais cada uma dessas
manifestações se apresenta no campo escolar
(BRASIL, 1998).

Para nós, a concepção de arte que
pode auxiliar na fundamentação de uma proposta de ensino e aprendizagem artísticos, estéticos, e atende a essa mobilidade conceitual,
é a que aponta para uma articulação do fazer,
do conhecer e do exprimir.
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas, por meio dele, o aluno
amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão
e a linguagem. Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e
refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer,
refletir sobre as formas da natureza e sobre as
produções artísticas individuais e coletivas de
distintas épocas e culturas.
A aprendizagem significativa tão discutida nos círculos pedagógicos tem uma forte
relação com a Arte, visto que, os PCNs apresentam a Arte como propiciadora do desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo
próprio de dar sentido à experiência humana,
levando o aluno a ampliar sua sensibilidade,
percepção e imaginação, bem como favorece
o relacionar-se criadoramente com as outras
áreas do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao abordar as relações entre ensino e aprendizado no âmbito escolar, é estar falando
sobre o processo de apropriação dos saberes por parte do aluno, não somente nos seus diferentes níveis, mas também no que se refere às diferentes culturas e realidades com as quais ele
tem contato.
Toda criança tem potencial criativo, mas, é primordial lhes dar condições, criando um
espaço para que ela use este potencial, e amadureça como ser humano criativo. É responsabilidade docente, notadamente criar condições para que a criança exerça plenamente suas necessidades naturais de criação. Um ser criador não emerge nem absorve o que está aí, ele critica e
se critica e está desperto para o imprevisível, pronto para o novo. As mais importantes contribuições para o desenvolvimento educacional da criança são as experiências e a experimentação.
As relações estabelecidas entre uma aprendizagem escolar ativa e a realidade global
não devem se restringir a construções de cópias ou reproduções do mundo, aprendem quando
são capazes de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da realidade ou conteúdo
que pretendemos aprender.
De acordo com esse raciocínio, entre os objetivos gerais para o ensino, indicado pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), consta que os alunos são capazes de “questionar a
realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento
lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e
verificando sua adequação”.
Saber estabelecer relações entre o currículo formal e a realidade cotidiana é um dever
de todos os educadores envolvidos com o processo de aprendizagem. Cabe à disciplina de Arte
com suas especificidades na maneira de observar o mundo sobre ele, proporcionar um espaço
voltado para descobertas tanto de criação quanto de percepção críticas e estéticas.
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A INFLUÊNCIA HISTÓRICA DO
CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar reflexões sobre o currículo, sua influência
na história da educação, e atual relação social com a mesma. Este irá traçar um rápido panorama histórico sobre o currículo e sua relação de poder, através de conceitos como: Currículo, história e reprodução social. Além de autores e suas respectivas bibliografias voltados à reflexão
sobre currículo como instrumento para manutenção do poder, analisando o decorrer dos acontecimentos desta narrativa histórica. Sendo assim, o mesmo pode manter-se como instrumento
de manutenção. Ou ser efetivamente um instrumento de reflexão crítica, transformando-se numa
ferramenta de emancipação daqueles que participam do processo de ensino/ aprendizagem.
Colocando-se como sujeitos ativos e que constroem a história.

Palavras-chave: Currículo; História; Ideologia; Reprodução Social; Poder.
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INTRODUÇÃO

A

escola é um ambiente social, relaciona-se com o meio em que está inserida e
vice e versa. A todo o momento, aqueles que a compõem fazem história. Cada
ação, é nutrida por uma intenção, mesmo que inconscientemente. Assim, pode-se criar, efetuar a história, ou apenas, mantê-la, reproduzindo aquela já “escolhida”, já inserida
na sociedade contemporânea.
Dentro deste ambiente, de relações e intenções, o currículo tem uma intencionalidade,
muitas vezes estando relacionado a determinado modelo social, podendo ser analisados e verificados em determinadas ações, intenções, focos e objetivos determinados por este.
Podem-se observar atitudes, falas, “conteúdos”, leituras, vídeos, jogos, posturas, enfim,
que disseminam determinada concepção ideológica, voltada muitas vezes a manutenção, as
relações de poder da ideologia dominante.
Segundo a citação dos autores Adriana Regina de Jesus Santos, Rosana Pereira Lopes
e Rogério da Costa:
O currículo estabelece uma estreita relação com os valores e as ideologias da cultura
na qual ele se organiza; portanto, não é neutro, pois expressa os interesses de uma determinada ideologia, cultura e classe social, que norteiam a prática dos educadores (SANTOS, 2016,
p.327).
Assim sendo, o artigo em questão tem a função de expor a histórica do currículo escolar, como se deu esse processo, de forma a analisar possíveis objetivos “embutidos” neste. Sua
relação histórica e o panorama atual sobre este instrumento. Servindo para “o entendimento do
currículo como instrumento de poder de uma determinada classe social expressa às verdades
instituídas e instituidoras de poder” (SANTOS, 2016, p.328).
Tal reflexão, refere-se a não neutralidade do mesmo, assim, ao analisarmos de forma
crítica, poderá haver um posicionamento daqueles que estão envolvidos neste processo “esse
posicionamento justifica a importância da participação dos sujeitos que compõem a comunidade escolar nos processos decisórios” (SANTOS, 2016, p.327).
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O CURRÍCULO ESCOLAR SUAS
VERTENTES
A palavra currículo vem da palavra latina Scurrere, correr, e refere-se a curso (ou
carro de corrida), o que leva etimologicamente
a uma definição de currículo como um curso
a ser seguido, ou mais especificamente, apresentado (GOODSON, 1995).
Partindo de seu significado, o currículo promove o direcionamento, o atingir um determinado fim, seguir um percurso, que nos é
apresentado. Qual é o objetivo final deste percurso, qual seria sua finalidade?
Se observado de forma neutra, sem intenções por trás de seu discurso, poderia ser
visto apenas como um modelo educacional
que vise a aquisição de conhecimentos apenas necessários a conclusão do período escolar oficial e institucionalizado.

a fim de garantir a existência da vida coletiva
(DURKHEIM, 1955, p.30). Isso aplica-se também ao lugar social que cada indivíduo terá,
porque a educação também incumbe o papel
das especializações e distribuição do conhecimento.
Dessa forma, observa-se que o processo educativo ocorre a partir das gerações mais
velhas sobre as mais novas, de acordo com as
demandas da sociedade em que está inserida.
Assim, a sociedade em que vivemos afirma a
necessidade da elaboração de um padrão de
conhecimentos comuns a todos os indivíduos
que passarão pela escolarização, definindo o
tempo em que devem aprendê-los, e os instrumentos que serão utilizados para avaliar se
a aprendizagem ocorreu ou não. Ao trabalhar
com a educação desse modo, idealiza-se a
educação como uma coisa linear, igual e necessária para todos, em que:
Educar, ensinar, é colocar alguém em
presença de certos elementos da cultura a fim
de que esse alguém deles se nutra, os incorpore à sua substância e construa sua identidade intelectual e pessoal em função deles (FORQUIN, 1992, p.28).

O currículo oficial e seus parâmetros
direcionam a educação institucionalizada, estando estes de acordo com as “necessidades”
educacionais dos alunos, sendo direcionado
por séries/ciclos, contendo conhecimentos forPara reflexão sobre tal pergunta repormais, estando presentes em livros didáticos,
taremos a história do currículo, verificando pesações pedagógicas, etc.
quisadores e teorias curriculares, que nos daNessa perspectiva, são ensinados de- rão possíveis reflexões sobre este paradigma
terminados conteúdos para a continuação do e quais questões estão por trás deste modelo
aprendizado nos anos que se seguem, até a educacional tradicional, que aparentemente se
conclusão escolar, a fim de preparar e capa- mostra neutro, servindo de modelo uniforme a
citar o indivíduo para a vida em sociedade e todos que o “aprendem” nas instituições de ena competição futura no mercado de trabalho. sino.
Como orientar grupos heterogêneos,
Ao analisar o processo de institucionalização
da educação escolar brasileira, em que o Es- que constituem a educação brasileira, partindo
tado obriga-se a fornecer a formação neces- de conteúdos curriculares homogêneos, sendo
sária para que os jovens possam ser qualifica- direcionada a toda a diversidade cultural/ sodos para o prosseguimento de seus estudos cial pertencente a estas instituições?
na universidade e/ou estejam qualificados para
serem absorvidos pelo mercado de trabalho,
observa-se que este processo escolar tem por
intenção a “preparação das crianças e jovens”
para a construção de sua subjetividade e para
a incorporação do sistema moral da sociedade,

Se observado criticamente, não promoveria a exclusão de muitos em detrimento de
conhecimentos pertencentes a um determinado grupo, e consequentemente melhor compreendido por estes?
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A partir deste trecho mencionado pelo autor Noemio Xavier da Silveira Filho, pode- se iniciar
uma reflexão sobre tal questão:
O currículo na sua versão mais tradicional, sempre significou um elenco de disciplinas a
serem ministradas aos alunos. O antigo exemplo
da idade média nos mostra que o currículo adotado resumia-se no Trivium (gramática, retórica e
dialética) para o primeiro ciclo e no Quadrivium
(aritmética, música, geometria e astronomia) para
o segundo ciclo, totalizando assim as sete artes
liberais que compunham o sabre medieval.

HISTÓRIA DO CURRÍCULO
Para a compreensão do currículo como
um instrumento de poder e de disseminação
de uma ideologia, faremos uma breve análise
histórica, a partir de uma perspectiva “crítica e
sociológica”. Essa análise se dará pelos Estados Unidos e Inglaterra, locais nos quais surgiram diferentes questões referentes ao currículo
institucionalizado, no final do século XIX e início
do século XX, deu-se inicio relevante as questões curriculares, decorrendo estudos e iniciativas em relação ao mesmo. Nesta época a
economia americana, “passou a ser dominada
pelo capital industrial [...] para a produção em
larga escala foi necessário aumentar as instalações e o número de empregados” (MOREIRA;
SILVA, 1999, p. 9).

O currículo assim constituído, na sua forma tradicional, tinha uma postura claramente voltada para a distinção entre as pessoas das classes
dirigentes e do povo. Enquanto o povo tinha a sua
própria forma de transmitir as habilidades técnicas
e artesanais necessárias para o trabalho no campo e no lar. A nobreza dedicava-se aos estudos
das artes liberais, mais voltada para a transmissão
O processo de industrialização era
do status hereditário do que para o exercício das
profissões ( SILVEIRA FILHO, 1982 ).
crescente, havendo assim a aglomeração da
população em centros urbanos, onde se conObservasse a necessidade prioritária do centravam as indústrias, o capital, a mão de
currículo escolar já na idade média como reproobra e o emprego, atraindo imigrantes atreladutor do modelo social predominante da época.
“O currículo escolar é considerado um artefato so- dos ao desenvolvimento industrial. O currículo
cial e cultural” (MOREIRA; SILVA, 1999, p.07), não escolar, neste período estava voltada a prática
sendo um “elemento inocente e neutro de trans- técnica e assumia “cunho científico”, os valomissão desinteressada do conhecimento social.” res desta sociedade industrial era refletido dire(MOREIRA; SILVA, 1999, p.08).
tamente ao currículo escolar que os promovia
através de seus conteúdos e da “ trajetória esIsso mostra que o currículo não é apenas
colar” (MOREIRA; SILVA, 1999, p.9).
uma forma imparcial de transmissão de conhecimentos, mas um instrumento de reprodução atraA educação então estimulava a raciovés de seus conteúdos ideológicos. Assim sendo:
social, cultural e ideológico. Partindo desta questão nalização, sistematização e técnicas, proporciopodemos perceber que a escolarização que existe nando também a possível “chegada ao topo”,
atualmente, originou-se de um processo educativo o sucesso profissional, partindo do esforço e
que incluía apenas determinadas pessoas. Vê-se ambição individual. O currículo escolar era neentão, que a educação formal implica em diversas
cessariamente o reflexo de uma sociedade volquestões relativas ao poder daqueles que instituíram e organizaram o modelo educativo. Baseado tada apenas a “ordem, racionalização e eficiênna citação dos autores Antônio Flávio Moreira e cia”: “O mesmo com seu aspecto tradicional,
promovia a manutenção e preservação dos
Tomaz Tadeu, percebe-se então que:
O currículo está implicado em relações de “valores ameaçados de se perderem na nova
poder, o currículo transmite visões sociais particu- ordem social, cabendo-lhe o papel de homogelares e interessadas, o currículo produz identida- neização cultural” (SANTOS, 1995, p.48).
des individuais e sociais particulares. O currículo
não é um elemento transcendente e atemporal, ele
tem uma história vinculada a formas específicas e
contingentes de organização da sociedade e educação (MOREIRA; TADEU, 1999, p. 8).
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Nas grandes Metrópoles se localizavam as grandes indústrias, e ali também se
aglomeravam os imigrantes, cada qual com
sua cultura predominante, porém a cultura que
deveria permanecer seria a “cultura e os valores da classe média americana, protestante,
branca, habitante da cidade pequena” (MOREIRA; SILVA, 1999, p.10). O currículo escolar
da época se responsabilizava em transmitir e
“ensinar às crianças dos imigrantes as crenças
e os comportamentos dignos de serem adotados” (MOREIRA; SILVA, 1999, p.10).

Mas, apesar de tamanhos protestos
“....a linguagem da eficiência e da produtividade voltou a assumir papel destacado no cenário escolar”. O currículo continuava a estimular
ideias tradicionais e técnicas. Em meio a tamanho conflito e insatisfações, pesquisadores da
época buscavam auxílio teórico e prático para
“construir uma escola e um currículo afinados
com os interesses dos oprimidos” [...] “justificar suas reflexões e propostas” (MOREIRA;
SILVA, 1999, p.14).

Estes processos eram voltados à racionalização, sistematização e controle social.
A escola e currículo sendo elaborado como
instrumento por excelência do controle social
que pretendia estabelecer, estando vinculado
a “valores, condutas e hábitos adequados, promovia precisamente características de ordem,
racionalidade e eficiência” (MOREIRA; SILVA,
1999, p.10).

Partindo do pressuposto do currículo
ser um componente social e um instrumento
para o controle social, nos Estados Unidos seu
estudo foi fortemente influenciado pela teoria
social europeia, onde no currículo a “intenção
central era identificar e ajudar a eliminar os aspectos que contribuem para restringir .Neste
momento autores como Michael Apple e Henry
Giroux fundamentam-se nas teorias neomarxistas, em que o currículo era precisamente visto
como um instrumento de dominação e reprodução da ideologia dominante, estes foram “os
precursores, nos Estados Unidos, do que se
convencionou chamar de Sociologia do Currículo” (MOREIRA; SILVA, 1999, p.16), voltada
para reflexão de um currículo com estreita ligação na estrutura social, cultural, ideologia, no
controle social e poder.A respeito do assunto,
atente-se para o que cita Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva :

Durante as décadas iniciais do século
XX, o currículo norte – americano, foi dividido
em duas vertentes, uma destas seria aquela
que no Brasil chamamos de escolanovismo
(escola nova) e outra constitui do que aqui se
denominou de tecnicismo. . O primeiro valoriza
o currículo com relação direta aos interesses
do aluno e o segundo a ordem e a construção
científica, percebendo o aluno como um ser
passivo no processo do ensino/ aprendizagem
(MOREIRA; SILVA, 1999, p.10).
Durante o século XX, final dos anos 50,
“os americanos culpavam os educadores, pela
perda de qualidade da escola”. Sendo, influenciado por conflitos sociais que desafiavam a
sociedade americana da época, referentes ao
racismo, violência, desemprego, entre outros,
ocasionando revoltas e protestos, parte da população envergonhada com a cena discriminatória da época, acusava “questionando as instituições escolares e seus valores tradicionais”:
“Denunciou-se que a escola não promovia ascensão social e que, mesmo para as crianças
dos grupos dominantes, era tradicional, opressiva, castradora, violenta e irrelevante” (MOREIRA; SILVA, 1999, p.13).

[…] Entender a favor de quem o currículo trabalha e como fazê-lo trabalhar a favor
dos grupos e classes oprimidos. Para isso, discute-se o que contribuiu, tanto no currículo formal como no currículo em ação e no currículo
oculto, para a reprodução das desigualdades
sociais. Identificam-se e valorizam-se, por outro lado, as contradições e as resistências presentes no processo, buscando-se formas de
desenvolver seu potencial libertador” ( SILVA,
1999, p.16).
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Na Inglaterra, desenvolve a Nova Sociologia da Educação (NSE), sob liderança de
Michael Young para o estudo do currículo no
campo da Sociologia da Educação, esta foi a
primeira corrente sociológica voltada ao estudo, de fato, do currículo. Este, acordo com
a Sociologia da Educação, não apenas seria
um instrumento técnico, neutro e ingênuo, mas
“parte de uma tradição seletiva, resultado da
seleção de alguém, da visão de algum grupo
acerca do que seja legítimo” (LOPES, p.02).

cativo reduz-se a esboçar as características do
tipo de homem que se quer formar e a sociedade de que este homem é ao mesmo tempo
produtivo e autor”.

Assim o currículo escolar está relacionado a um modelo idealizado pela postura e estrutura social predominante e há uma
determinada época, idealizando o homem de
acordo com as necessidades sociais e históricas, porque “a ideologia não antecede a ação,
como estamos sempre pensando; mas ao conGrande foi a influencia das teorias da trário, vem depois da práxis, para entendermos
Nova Sociologia da Educação, no estudo do melhor o que fazemos” (PIERRE FURTER apud
currículo e na sua relação social, visando o es- XAVIER,1982).
clarecimento e reflexão crítica sobre as práticas
curriculares. Serviu e serve de parâmetro para
Portanto, a ideologia pode ser vista nas
as influências sociais do currículo na prática práticas e ações dos indivíduos e grupos, reeducacional. Segundo Michael Young (apud fletindo o pensar destes. Manifestando-se nas
SANTOS, 2000), o currículo é uma construção suas práticas cotidianas, podendo ser vista
é uma invenção social, o que torna necessário em práticas do presente e promovendo assim
analisar os valores e interesses sociais que le- ações históricas, sejam de permanência de
vam a inclusão e a exclusão de determinados uma determinada história ou para a mudança
conhecimentos no processo educativo.
desta, pois de determinada maneira, a ideologia reproduz ideias, quer através do pensar e
Torna-se necessário que pensemos agir, ou do agir conforme o pensar. A ideolosobre como o currículo está privilegiando de- gia em si nem sempre produz efeitos negativos
terminados saberes em detrimento de outros, quando direcionada a um determinado grupo,
e ao menos tenhamos consciência de que o pois se assim fosse teríamos que excluir todas
currículo não é neutro, ele é parte do sistema as culturas, valores, opiniões, ações e sociecultural no qual foi “fabricado”. Assim, tal currí- dades formadas em suas diferentes comunidaculo está entrelaçado a determinada ideologia, des, as quais foram- se materializando ao lonpara manutenção e controle social, sendo um go do curso da história humana, mudando a
instrumento de poder.
forma social e o nível de seu desenvolvimento
cultural.

CURRÍCULO E IDEOLOGIA
A presente reflexão será iniciada a partir dos aspectos ideológicos, no decorrer do
artigo, serão expostos os demais aspectos do
currículo (manutenção /controle social, instrumento de poder), tais vertentes misturam-se
entre si, não existindo a possibilidade de dissociação desses elementos.
A partir do breve relato histórico descrito, percebe-se que no currículo escolar há uma
postura educacional carregada de determinada
ideologia, voltada, segundo o autor Bertrand
Schwartz apud Silveira (1982) para “definir um
sistema de valores em vista de um projeto edu-

A questão é até que ponto a ideologia
serve para a construção saudável e natural dos
grupos culturais, o respeito ao diferente e o
aprendizado com o outro e suas diferenças. Ou
serve apenas para a reprodução de uma única
ideologia dita como a única, universal e consequentemente excludente? O modelo ideológico
transmitido por meio do currículo oficial, privilegia alguns em detrimento dos outros? Qual
conceito ideológico está sendo priorizado, e
até que ponto este modelo educacional e curricular possibilita a reprodução de uma ideologia dominante?
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Não queremos condenar as diferentes
ideologias, mas defender uma educação livre,
que priorize uma escola transformadora, na qual
haja uma pedagogia, que tenha por objetivo a
busca por uma ideologia elaborada pelos sujeitos que estão e fazem a escola, livres de qualquer tipo de domínio imposto, como sendo “verdadeiro”, pois como assinala Paulo Freire em
Pedagogia do Oprimido (2005): “a pedagogia
dominante é a pedagogia das classes dominantes” (p. 07).

Promovendo a manutenção e estrutura
da sociedade em que estamos inseridos, então o currículo partindo deste pressuposto dominante reproduz a ideologia de um pequeno
grupo denominado por si mesmos como melhor e seus conhecimento necessários ao “verdadeiro aprendizado”. Estando “relativamente
clara na literatura educacional o vínculo que a
noção de ideologia tem com o poder e interesse” (SILVA, 1999, p. 23).

CURRÍCULO ESTRUTURA E

Desta forma o currículo escolar como
CONTROLE SOCIAL
instrumento para a prática da socialização e reflexo social, promove a manutenção da classe
O currículo escolar partindo de sua idesocial dominante, sendo introduzido ideologicaologia predominante, reproduz conceitos premente em conteúdos formais e práticas pedagóestabelecidos e memorizados, consequentegicas, utilizadas na educação institucionalizada.
mente aceitos e incorporados por aqueles que
Se verificarmos o currículo escolar sob o absorvam, mas ao mesmo tempo poderá
uma concepção crítica, conseguiremos compre- produz a exclusão daqueles que na dificuldade
ender qual a ideologia presente no currículo e de compreensão de conteúdos abstratos, sem
educação institucionalizada, em que a mesma relação com sua realidade e cultura, não o asnão é neutra e desinteressada, mas ao contrário similam.
age como instrumento para o convencimento e
O currículo como instrumento social e
dominação, para a manutenção de um sistema
social que privilegia determinados conhecimen- partindo de uma ideologia que produz a falsa
tos e conteúdos. Reproduzindo através do cur- ideia de igualdade de oportunidades, promove
rículo oficial um modelo, uma organização que no sujeito conceitos que favorecem, a consvisa interesses de um determinado grupo, esti- trução de culpa e responsabilidade totalmenpulando conceitos e valores, uma cultura que te individual sobre seus fracassos perante a
vise a preservação deste grupo dominador.
falta de compreensão dos conteúdos formais,
sendo citada no trecho a seguir pelos autores
A ideologia curricular age através da Germano Sacristán e Pérez Gomes em Comreprodução, memorização e falsas argumenta- preender e Transformar o Ensino:
ções que estipulam qual o modelo ideal a ser
seguido, direcionando e alienando a consciênA socialização que a escola transmite e
cia humana para a idealização de um modelo consolida, algumas vezes de forma explícita e
dito como único, melhor e excludente (se não em outras implicitamente, uma ideologia cujos
assimilado sem questionamentos). Assim: “ O valores são o individualismo, a competitividade
que caracteriza a ideologia não é a falsidade ou
e a falta de solidariedade, a igualdade formal
a verdade das ideias que veicula, mas o fato de
de igualdades e a desigualdade “natural” de reque estas ideias são interessadas, transmitem
sultados em função de capacidades e esforços
uma visão de mundo social vinculada aos inteindividuais. Assume-se a ideia de que a escola
resses dos grupos situados em uma posição de
vantagem na organização social. A ideologia é é igual para todos e de que, portanto, cada um
essencial na luta desses grupos pela manuten- chega onde suas capacidades e seu trabalho
ção das vantagens que lhes advêm dessa posi- pessoal lhes permitem. Impõe-se a ideologia
aparentemente contraditória do individualismo
ção privilegiada” (SILVA, 1999, p. 23).
e conformismo social” (SACRISTÁN; GÓMEZ,
1999, p. 16).
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Nesse excerto, verificam-se as contradições sociais existentes na sociedade, que se refletem também nos currículos e instituições escolares, porque além do currículo reproduzir dos
“conceitos científicos universais”, este favorece
a introdução e disseminação de valores. Por
este motivo, dentro do ambiente escolar pensa-se que os conhecimentos a serem adquiridos,
devem ser alcançados unicamente por esforços individuais, desencadeando na exclusão
de muitos, por conta de determinada “falta” de
capacidade e compreensão. Sendo que nesse
processo, são priorizados e eleitos apenas uma
única cultura e pensamento científicos concebidos como únicos e verdadeiros, reproduzindo
a ideologia dominante (SACRISTÁN; GÓMEZ,
1999).

A ideologia dominante através de discursos dominantes, produz segundo o autor
Pierre Bourdieu, a “violência simbólica”. Sendo a interiorização de valores, gosto, maneira
de falar, de se comportar, etc. (capital cultural), predominante da elite. O sujeito durante
este processo, admite e incorpora critérios e
padrões sem relação com sua realidade cultural, apenas reproduzindo o “capital cultural”
hegemônico. Sendo assim, prática violenta,
violência direcionada através de uma ideologia
sutil, que manipula e aliena (GADOTTI, 2009,
2009).

O “sistema de ensino enquanto violência simbólica sustenta que a ação pedagógica é uma imposição arbitrária da cultura dos
grupos ou classes dominantes ao grupos ou
Assim, a ideologia dominante vista nos classes dominadas” (GADOTTI, 2009, p. 103),
currículos escolares é necessariamente utiliza- então a violência simbólica é o exercício do poda para a prática da discriminação e exclusão, der simbólico.
favorecendo-se como única e superior as demais. A ideologia educacional forma um corpo
O currículo escolar, apesar de seu disde sentimento único e coeso, que tem a função curso democrático e de mobilidade social e
de apoiar a estrutura atual, não permitindo a mu- cultural, denomina conteúdos e práticas que
dança ou até mesmo um princípio de mudança refletem o “status” idealizado e mantido por
que venha tirar a dita ordem social do momento. determinada sociedade, legitimando, até certo
Os conteúdos curriculares e sua ideologia pro- ponto, a perpetuação das desigualdades de
porcionam uma falsa ideia de generosidade, ao oportunidades dos alunos, promovendo falsos
afirmar equidade de oportunidades a todos os discursos de igualdade de oportunidades. A
estudantes através de emancipação intelectual, escola e o currículo exercem ,assim a “ viosocial, cultural e consequentemente financeira, lência simbólica” sobre os alunos. Portanto, tal
desde que se adquira e se incorpore os con- currículo tem estreita ligação, com a manutenteúdos e modelos educacionais dominantes. “ ção do controle social e permanência do poSob a capa da democracia, esconde o caráter der. Desta forma:
seletivo da escola” (GADOTTI, 2009, 2009).
Ao longo dos anos, a aliança entre
Assim, este é instrumento para a ma- prescrição e poder foi cuidadosamente fomennutenção de uma ideologia e estrutura social tada, de forma que o currículo se tornou um
e consequentemente como prática de controle mecanismo de reprodução das relações de posocial, onde cada qual é responsável pelo seu der existentes na sociedade. As crianças cujos
fracasso ou sucesso escolar, consequentemen- pais são poderosos e ricos se beneficiam da
te social. Modela-se um currículo escolar, dito inclusão pelo currículo, e os menos favorecidos
como justo, proporcionando condições iguais sofrem a exclusão pelo currículo. Como arguaqueles que participam do processo de ensino/ menta Bourdieu, dessa maneira o “capital culaprendizagem, memoriza-se seus conteúdos e tural” dos pais efetivamente compra o sucesso
ideologias, aceitando-os e incorporando-os, ou para seus filhos estudantes (GOODSON, 2007,
então o sujeito, por motivos individuais é único p. 243).
é o causador de possíveis dificuldades e consequentemente exclusão (GADOTTI, 2009, 2009).
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CURRÍCULO E PODER
Ao observar o currículo com sua relação, ideológica, controle social, iremos mencionar sua relação com o poder. O autor Ivor
Goodson, reforça a ideia do currículo e sua organização disciplinar serem voltados para uma
determinada ideologia, controle social e poder,
quando mostra:
Para início de conversa, cito um episódio na invenção de uma disciplina escolar: as
ciências. Escolhi esse exemplo para mostrar
a relação entre o conhecimento da disciplina
escolar que é aceito, tornando-se dessa maneira “tradicional”, e o conhecimento da disciplina que é rejeitado. Essa é a interface entre
conhecimento escolar e interesses de grupos
poderosos da sociedade. As disciplinas escolares não são definidas de uma forma acadêmica desinteressada, mas sim em uma relação
estreita com o poder e os interesses de grupos
sociais. Quanto mais poderoso é o grupo social, mais provável que ele vá exercer poder
sobre o conhecimento escolar (GOODSON,
2007, p.244).
Dando sequência a tal afirmação, decorrente de 30 anos de estudo sobre currículo
escolar, ele descreve um movimento que teve
lugar no desenvolvimento inicial do currículo escolar de Ciências, chamado de “Ciências das
Coisas Comuns”, essa foi uma primeira tentativa de ampliar a inclusão social relacionando o
currículo de Ciências com as experiências do
mundo natural de alunos em suas casas, em
seu cotidiano e no trabalho. Esse currículo foi
proposto em Elementary Schools criadas para
atender uma clientela predominantemente da
classe trabalhadora.
Há uma clara evidência, fornecida por
David Layton em seu livro “Science for the people” (1973), citado por Goodson em “Currículo, narrativa e o futuro social” (2007), onde há
relatos de que, a “Ciência das Coisas Comuns”
obteve sucesso nas salas de aula, ampliando o
ensino das Ciências. Segundo o autor mencio-

nado por Goodson, o modelo curricular inclusivo possibilita o aprendizado do aluno de maneira eficiente e com sucesso, estando voltada
a realidade do indivíduo, aquilo que vivencia,
seus valores, opiniões, enfim sua ideologia social e cultural. Mas para a manutenção e preservação de uma sociedade dividida em classes e permanência do poder e conhecimento a
poucos, observamos a seguinte narrativa:
Portanto, uma estratégia bem-sucedida
para a inclusão social no conhecimento escolar
foi estabelecida. Entretanto, estaríamos equivocados se pensássemos que isso foi visto como
um desenvolvimento desejável. Longe disso.
Outras definições sobre a ciência escolar foram preconizadas (GOODSON, 2007, p .244).
Dando sequência a este relato extremamente importante a nossa reflexão, onde
houve a possibilidade, através de tal modelo
educacional, voltado a realidade do educando, demonstrando assim a superação em intelecto as classes superiores, citaremos as frases retiradas do artigo em questão, no qual o
responsável Lord Wrottesley que presidiu um
Comitê Parlamentar da British Association for
the Advancement of Science sobre o ensino
de ciências mais apropriado para as classes
altas. Cita em relatório seus temores quanto a
maiores mudanças na inclusão social, estando
claramente expostos:
Um menino pobre vacilou para responder; ele era fraco e encurvado, e seu rosto
magro e pálido demonstrou bem claramente a
história da pobreza e suas consequências [...]
mas ele respondeu prontamente e de forma lúcida e inteligente ao questionamento que lhe
foi feito. Nasceu, então, um sentimento de admiração pelos talentos da criança, combinado
com um senso de vergonha pelo fato de que
mais informações em assuntos de interesse
geral podem ser obtidas nas mais baixas de
nossas classes baixas, do que naquelas muito
acima delas, nesse mundo baseado no status
(GOODSON, 2007, p. 244).
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O parlamentar Wrottesley concluiu que
uma sociedade viciada e doentia, na qual aqueles que são comparativamente menos favorecidos com talentos naturais poderiam ser normalmente superiores intelectualmente àqueles
de uma classe mais privilegiada (GOODSON,
2007, p.244). E após esse fato, a disciplina foi
retirada do currículo, voltando a fazer parte do
mesmo currículo escolar vinte anos mais tarde,
com modificações em seu contexto, priorizando os conteúdos “da ciência laboratorial pura
esta passou a ser aceita como a perspectiva
correta e tradicional, e tem-se mantido quase imutável até os dias de hoje” (GOODSON,
2007, p.244).
Tal fato histórico, evidencia um currículo
voltado apenas a um único modelo de conhecimento: reprodutor de conteúdos preestabelecidos sem nenhuma relação com a realidade da
maioria que o “aprende”. Currículo reprodutor
e servindo de instrumento para a permanência
da sociedade dividida em classes, repleta de
desigualdades sociais. Tal fato foi vivenciado
na Inglaterra, mas também é possível verificar
esse modelo excludente no Brasil (GOODSON,
2007, p.244).

O currículo promove a separação entre
os grupos sociais e culturais, seus contextos
promovem a manutenção de uma ideologia
e a exclusão das demais, proporcionando e
utilizando a divisão, produzindo a desigualdade e a desunião. Seja através daqueles que
a incorporam ou daquelas são excluídos. É aí
que está a prática da manutenção do poder,
quando, estabelecendo através de suas definições curriculares “oficiais” e suas representações de interesses, constituem a função de
manutenção do poder, mantendo e reforçando
essa relação, partindo de meios e conteúdos
que não promovam a conscientização, mas a
marginalização e mantendo a alienação, de forma, “... que os grupos subjugados continuem
subjugados” (SILVA, 1999, p. 29). O currículo sustenta a estrutura social contemporânea
e há mantêm conforme suas intenções, estabelecendo o poder. Assim, “o objetivo não é
remover o poder de uma vez por todas , mas
combatê-lo, sempre” (SILVA, 1999, p. 30).

Assim, mesmo a educação institucionalizada estando a serviço de toda a população e sua frequência sendo obrigatória, e
mesmo com esta aparente transmissão de conhecimentos neutros a todos os envolvidos, o
currículo reproduz características de uma minoria dominante, carregando em si, um ideal de
educação e sociedade baseadas em conceitos
reprodutores de uma sociedade desigual que
prioriza tendências de certos grupos sociais.
As instituições e currículos escolares voltados
à estrutura social, retém conceitos e culturas e
ao mesmo tempo as expõem e as transmitem,
e verifica-se a educação/currículo como modelos para reprodução e alienação. Novamente segundo o autor Ivor Goodson: “Como já
foi observado, as modalidades estabelecidas
de educação e aprendizagem
dependem
do currículo prescritivo e ligam-se intimamente
aos padrões de poder e capital cultural existentes” (GOODSON, 2007, p. 248).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo em questão referiu-se a concepção ideológica e de poder presente na história
do currículo escolar institucionalizado, buscando a reflexão sobre suas teorias tradicionais voltadas a determinada classe e modelo social. Assim, no decorrer da sua “construção” e aplicação
histórica vê-se o mesmo voltado à determinada “educação” e ideologia. Dessa forma, fica evidenciado a sua não neutralidade, seu objetivo em manter determinados mecanismos sociais/
culturais. Assim, sendo apenas um reprodutor do modelo social que a mesmo está inserido
(SANTOS, 2016, p. 337).
O currículo tem a função de reproduzir aspectos tradicionais “marcado pela ideologia
e pelo poder da classe dominante” como citado no decorrer do conceito histórico. No entanto,
o mesmo pode e deve ser instrumento para libertação de consciência e criticidade, voltado à
emancipação e consequentemente a transformação social, sendo um gerador da construção
histórica voltada ao sujeito e aqueles que o cercam (SANTOS, 2016, p. 337).
Dessa forma, o currículo e consequentemente a educação, serão agentes de um “palco”,
que busque a real e efetiva autocriticidade, debates voltados à reflexão sobre a equidade, alteridade, políticas emancipadoras e respeito mútuo. Sendo um ambiente social, o currículo pode
ser: explícito, oculto, formal e informal. Sendo que o mesmo está a todo o momento acentuado
na vida dos alunos e daqueles que o compõem, voltado a mensagens, atitudes e valores, conscientes, lúcidos e despertos. Como resultado, o mesmo seja refletido na sociedade, sendo um
instrumento real de transformação e diminuição das desigualdades presentes, observadas e vivenciadas por todos nós. Sendo um local conscientizador, libertador, um cenário de socialização
para a mudança (SANTOS, 2016, p. 337).
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AUTISMO NO ENSINO REGULAR

RESUMO: Neste artigo temos como finalidade trazer o tema autismo na escola, ressaltando suas
características principais e como esse processo acontece na educação regular. A finalidade é
compreender o aluno autista, em grande parte sem possibilidades de verbalização, da equipe
multidisciplinar; bem como analisar suas possibilidades de evolução em todo o processo de
ensino. Dados aponta que temos em torno de 02 milhões de autistas no Brasil. Quão antes
começar o processo de aprendizagem, será melhor as chances de avanço. Para que a inclusão no ensino regular tenha êxito são indispensáveis salas de AEE (atendimento educacional
especializado) e docentes especializados e preparados avaliar sua eficácia e problemas de
comportamento, organizar sistemas de trabalho e estabelecer estratégias, mas sobretudo, o
professor precisa levar o discente a ser capaz de transmitir o que deseja. Logo, é primordial
que todos, família, educadores, escola e especialistas tenham consciência de sua importância.
Todos os indivíduos precisam saber respeitar as diferenças, para que a educação do futuro
abranja a todos, e não apenas uma minoria privilegiada. O ser humano precisa ser compreendido em sua totalidade, respeitando a diversidade humana e o próximo. Os trabalhos com
essas crianças, que posteriormente estarão em fase adulta, necessita abranger vários setores.
Palavras-chave: Educação; Inclusão;Autismo; Respeito.
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INTRODUÇÃO

S

egundo Enricone e Goldberg (2008), o docente quando trabalha visando uma
educação inclusiva, quebrando barreiras na sociedade, busca ampliar a adesão
de todos os alunos, o âmbito familiar e a comunidade ao entorno da escola, para
que realmente aconteça essa inclusão, promovendo com isso uma inclusão de qualidade. Sabemos que é necessário que aconteça uma reestruturação da cultura, das práticas educativas
e das políticas que são vivenciadas dentro das escolas de modo que estas vão de encontro à
diversidade de todas as crianças.
A educação inclusiva é uma abordagem mais humanista e democrática que acaba percebendo o indivíduo e todas as suas singularidades, visando o seu crescimento, a satisfação
pessoal, o respeito, a equidade e a inserção da vida em sociedade. Ao desenvolvimento dos
anos, a proposta da educação inclusiva veio se constituindo em uma área de interesse, de preocupação e de estudos por parte da educação comum, em equidade dos grandes desafios encarados por todos os profissionais da educação, áreas do conhecimento, por famílias e até mesmo
pelos próprios alunos para atuarem nessa proposta de ensino (ENRICONE; GOLDBERG, 2008).
A Educação Inclusiva é de suma importância para todos os setores da sociedade, ensina
a todos os alunos a concepção de respeito à diversidade. Diferentes pessoas são envolvidas
no processo, uma depende da outra e todas dependem do governo, dos estímulos e leis que
fortalecem esse processo inclusivo. A inclusão escolar presume que todas as crianças sejam
capazes de acompanhar o processo de educação regular independentemente de suas limitações. A inclusão tem como objetivo assegurar a presença do educando com deficiência em sala
comum do ensino regular e o desenvolvimento de práticas pedagógicas para a permanência e
o êxito escolar desses estudantes. Todavia, para alcançar esse patamar, a escola precisa ser
democrática e aberta à diversidade (ENRICONE; GOLDBERG, 2008)
Ainda hoje o sistema tem déficit, pois demora no diagnóstico preciso o que retarda
algum trabalho pedagógico relacionado ao diagnóstico. A inclusão é uma realidade cada vez
mais presente em nosso meio, sendo inclusive, amparada por força de Lei e, em uma sociedade
que mostra ser igualitária, ainda há muito trabalho a ser realizado para que cheguemos a um
posicionamento pacífico. Com a aceitação de diagnóstico, expurgando culpas e recebendo a
dificuldade que se apresenta com uma atitude corajosa, ter- -se-á um avançado passo para as
intervenções que se fizerem necessário (PIMENTA, 2019).
Para o autor (2010), as doenças fazem parte da existência, em razão da constituição física, dos fenômenos biológicos a que está sujeito o homem e, como lida com as emoções. Ocorre
que ela é o resultado de desequilíbrio energético do corpo, por causa das formas de agir, de
alimentar sua alma e seu corpo. A forma unilateral de o homem lidar com sua vida, enfraquece
a estrutura física e mental e, os medicamentos vão cuidar dos sintomas; sem eliminar a causa.
A inclusão fortalece esse caminho implementando as leis e a segurança da criança que chega
seja qual for os diagnósticos. É necessário olhar o indivíduo em sua totalidade, considerando o
doente e, não a doença, tentando compreender todo o processo de adoecer, desse desequilíbrio
interior (BELISÁRIO JR., 2010).
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Nesse sentido Araújo (2010) afirma que Imensa é a responsabilidade dos pais na condução dos filhos, nos valores a serem passados, no que eles compreendem do mundo, na fala
não verbal, na afetividade e na expressão própria do ser em desenvolvimento. Na criança com
autismo, os pais têm de lidar com suas imperfeições, mas podem perceber que todos, indistintamente, são seres singulares e únicos.
Para a população com melhores condições financeiras, algumas portas se abrem, mas
ainda não se conta com todos os recursos de outros países. Aos demais brasileiros, enfrenta-se o caos da saúde pública, do desconhecimento do autismo, da falta de oportunidade para
sua evolução. Na sequência, a medida do diagnóstico precoce, não se efetua e a criança fica à
margem de um tratamento adequado; com prejuízo de seu ser para o futuro (PIMENTA, 2019).
As políticas nacionais de educação especial, embasadas nos direitos humanos, adotam
por meio da educação inclusiva, uma postura de não discriminação e de inclusão de indivíduos
com deficiências, incluindo aqueles com autismos. Porém, a inclusão escolar desses educandos
consiste numa questão complexa, diante das particularidades do autismo, dentre os quais se
destaca a dificuldade de socialização (MANTOAN, 2006).
Imensa é a responsabilidade dos pais na condução dos filhos, nos valores a serem passados, no que eles compreendem do mundo, na fala não verbal, na afetividade e na expressão
própria do ser em desenvolvimento. Na criança com autismo, os pais têm de lidar com suas
imperfeições, mas podem perceber que todos, indistintamente, são seres singulares e únicos
(ARAÚJO, 2010).
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AUTISMO EM ETAPAS
Nesta seção vamos propor a ressaltar
sobre o autismo, com base na perspectiva e dimensões de vários estudiosos, acordados pela
forma dessa criança em evolução. Por diversas
vezes, o progresso, mola propulsora para novas descobertas, se faz pela curiosidade, empenho desses cientistas e estudiosos sobre o
tema. Esses estudiosos não partem da mesma
linha de raciocínio; assim como tipos diferentes
de pessoas e, tipos diversos de tratamento. Ao
final quem ganha é a sociedade, que posteriormente, somem esforços para a melhor forma
de se expandir.
Kanner (1943) ressalta que o sintoma
fundamental, “o isolamento autístico”, estava presente na criança desde o início da vida
sugerindo que se tratava então de um distúrbio inato. Nela, descreveu os casos de onze
crianças que tinham em comum um isolamento
extremo desde o início da vida e um anseio
obsessivo pela preservação da rotina, denominando-as de “autistas”.
Segundo Siegel (2008), o entendimento do autismo como uma subcategoria dos
transtornos globais do desenvolvimento é recente; se levar em conta, tantas outras descobertas do homem. A percepção de que são
pessoas com um psiquismo diferente e, muito
se têm de estudar sobre sua etiologia, faz-nos
compreender as limitações do homem “normal”.
Mello (2007, p. 16) descreve o autismo
como um distúrbio do desenvolvimento que se
caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três
anos de idade, com impacto múltiplo e variável
em áreas nobres do desenvolvimento humano
como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação.
Silva (2012) acentua a forma concreta com
que estas crianças percebem o mundo, o que
as impede de identificar sutilezas e questões
subentendidas de um discurso verbal ou não
verbal.
A edição da Classificação Internacional
de Doenças - (DSMV, 2014), oficialmente adotada pela legislação brasileira (padrão adotado

pela OMS - Organização Mundial da Saúde), o
autismo, o transtorno desintegrativo da infância
e a síndrome de Asperger foram absorvidos
por um único diagnóstico, chamado de Transtorno do Espectro Autista - TEA.
O aluno com Autismo ou TEA (Transtorno do Espectro Autista), público alvo desta
pesquisa, apresenta características variadas
que comprometem, desde as suas relações
com outras pessoas à sua linguagem, necessitando, assim, de apoio no seu processo de
ensino- -aprendizagem. De tal modo, a oferta
de escolarização para todos, na perspectiva
de inserir os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na escola regular, “[...]
aos poucos vem ocorrendo em nosso cenário
educacional [...]” (CARNEIRO, 2012, p. 13).
Cunha (2016, p. 81) salienta que a escola é, em sua essência, um lugar de aprendizagens de alfabetização e letramento, contudo,
[...] a ênfase dessa prática não pode estar centrada somente no processo de aquisição de
códigos alfabéticos e numéricos, mas também,
acima de tudo, nas experiências e vivências socioculturais, familiar e escolar”.

PERSPECTIVA ESCOLA PARA TODOS
Para Amy, o autismo não é uma doença
como as inúmeras conhecidas pelo homem, em
virtude do conjunto de sinais e sintomas, com
muitas variáveis. Ainda não está claro como ela
se processa no organismo, mas no seu início
de vida, a mãe pode achar ter um bebê quieto, tranquilo; quando ele também está lutando
neste mundo para viver (AMY, 2001).
Miranda e Filho (2012, p. 12) salientam
que, “nesse processo, o educador precisa saber potencializar a autonomia, a criatividade e
a comunicação dos estudantes, e, por sua vez,
tornar-se produtor de seu próprio saber”.
De acordo com Siegel (2006), independente das características próprias de cada
criança, os pais não podem excluir o auxílio do
profissional da saúde. É na anamnese colhida
com os pais, que se chega a um entendimento. Assim como outras crianças com prejuízos
de ordem emocional, física ou mental, a expe446
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riência é de que, quanto mais cedo se der o
parecer médico, mais rapidamente a criança
começa a ser cuidada.
Para auxiliar nesse sentido, há o Manual de Diagnóstico e estatística de Doenças
Mentais (DSM-IV), elaborado por psiquiatras
americanos e os critérios da Organização Mundial de Saúde, na classificação internacional de
doenças (CID-10). “... O DSM-IV é um sistema
focado nos sintomas, os quais posteriormente
definem categorias. O CID10 é um sistema que
busca definir um único nível diagnóstico capaz
de explicar os problemas do paciente” (ARAÚJO, 2010, p. 15). Para explicar o autismo, o
Manual de Diagnóstico e Estatística coloca-o
como “distúrbios globais do desenvolvimento”
e, na Classificação Internacional de Doenças,
é conhecido como “transtorno invasivo do desenvolvimento”. Já na Classificação Psiquiátrica Francesa, é tratado como autismo e, faz
parte do grupo de psicose infantil. Todas as
três denominações partem dos estudos iniciais
de Kanner, mas no desenvolvimento das ideias,
foram para outros caminhos (ARAÚJO, 2010).
No Brasil, utiliza-se dos critérios da
Classificação Internacional de Doenças localizando-o como Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. Ele existe, portanto, desde o nascimento e os especialistas já desenvolveram
estudos que mostram alterações biológicas no
feto em formação; dentre outros aspectos (SIEGEL, 2006).
Conforme Mello (2005), esse pequeno
ser parece não compreender a fala do adulto,
pois, pode haver déficits auditivos e/ou visuais,
em virtude do desenvolvimento prejudicado
de seu cérebro no processar as informações.
Consequentemente, a fala fica prejudicada e
pode ocorrer da criança repetir o que foi dito.
A ecolalia dá sinais de que sua psique está
se desenvolvendo, mesmo que não entenda o
significado da palavra.
A criança não consegue ligar ideias
aos fatos, pois, seu pensamento é concreto
e não consegue fazer generalizações, abstrações. Ela não consegue entender os vários significados de uma palavra e elaborar julgamento. Já um fato isolado, ela consegue entender

(MELLO, 2005). Muitas vezes, a criança pode
estar ligada com alguma sensação particular,
por exemplo, nos ruídos vindos do seu corpo,
ou no vento, que move seu cabelo e, assim,
a capacidade de estar atento a outra pessoa
se torna prejudicada. Junto com outras crianças, não interage; seja pela ausência ou dificuldades em sua fala, ou por não saber iniciar
uma conversação. Seus movimentos motores
são repetitivos ou são sempre os mesmos. Ela
pode, por exemplo, bater uma mão na outra e
o colega ao seu lado não entender (MELLO,
2005).
A criança autista pode passar horas
folheando revistas, se detendo em cores, detalhes, ou se preocupar com partes de um determinado objeto, mas não conseguirá formar
amigos; por suas limitações cognitivas e, por
não entender os sentimentos do outro (PIMENTA, 2019). De acordo com Orrú (2008), essa
criança tem dificuldades em lidar com mudanças, pois, interiormente tem suas desorganizações. Precisa de rotinas e, a mudança de um
trajeto na rua, no carro, por exemplo, vai ser experimentado como desagradável e ameaçador.

ENSINO REGULAR E AUTISMO
Segundo Mantoan (2018), nos primeiros anos da infância, essas crianças adquirem
pouca, ou nenhuma, fala comunicativa e apresenta prejuízos substantivos no desenvolvimento sensório-motor. Beneficiando-se com a estimulação multissensorial, também requerendo
um ambiente estruturado, favorável a seu desenvolvimento e aprendizagem, com apoio e
acompanhamento constantes. A inclusão é formadora de docentes e discentes, a mesma faz
o âmbito escolar crescer, fortalece a relação
aluno e professor, e estimula o respeito à equidade, todo esse desenvolvimento necessita ser
trabalhado em etapas, em formações constantes de professores e alunos, enriquecendo os
conteúdos na teoria e prática, sempre lembrando o dever que cada escola tem de propiciar
um currículo inovador, vive e integrador.
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Miranda e Filho (2012, p. 12) salientam
que, “nesse processo, o educador precisa saber potencializar a autonomia, a criatividade e
a comunicação dos estudantes, e, por sua vez,
tornar-se produtor de seu próprio saber”.
O aluno com Autismo ou TEA (Transtorno do Espectro Autista), público alvo desta
pesquisa, apresenta características variadas
que comprometem, desde as suas relações
com outras pessoas à sua linguagem, necessitando, assim, de apoio no seu processo de
ensino- -aprendizagem. De tal modo, a oferta
de escolarização para todos, na perspectiva
de inserir os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na escola regular, “[...]
aos poucos vem ocorrendo em nosso cenário
educacional [...]” (CARNEIRO, 2012, p. 13).
Cunha (2016, p. 81) destaca que a escola é em sua essência um lugar de aprendizagens de alfabetização e letramento, contudo,
[...] a ênfase dessa prática não pode estar centrada somente no processo de aquisição de
códigos alfabéticos e numéricos, mas também,
acima de tudo, nas experiências e vivências
socioculturais, familiar e escolar”. Em suma,
o professor que almeja alfabetizar e letrar seu
aluno necessita conhecer esse sujeito e atribuir
valores a seus gostos e necessidades, compreendendo, assim, seu universo, e contextualizando seu fazer pedagógico.
Segundo Kupfer (2004), ele é considerado raro e, ocorreria entre 2 a 5 casos para
cada 10.000 crianças. Atualmente, esse número se elevou, porque houve avanços da ciência
e critérios mais abrangentes, ficando em torno
de 5 a 15 casos, para o mesmo número de
crianças. Prevalece maior número entre os meninos; sendo 3 a 4 vezes sobre as meninas. Na
etiologia também se levanta a possibilidade genética, pois, pode ocorrer na mesma família, o
nascimento de irmãos ou de gêmeos univitelinos. Outra possibilidade seria de haver na família, pessoa com traços ou características mais
leves, mas com dificuldades de comunicação,
intelecto ou linguagem (KUPFER, 2004).
Outras subcategorias são: o autismo
atípico; a síndrome de Rett; o transtorno com
hipercinesia associada a retardo mental e a

movimentos estereotipados; a síndrome de
Asperger; outro transtorno desintegrativo da
infância; outros transtornos globais do desenvolvimento e, transtornos globais não especificados do desenvolvimento (CID-10, 2006). O
autismo atípico, como o próprio nome diz, foge
um pouco às características do autismo infantil.
Conforme Kupfer (2004), ele se manifesta depois que a criança fez 3 anos, e está associado a um retardo mental profundo ou com
grave problema no desenvolvimento da linguagem. Outras nomenclaturas são: psicose infantil atípica e retardo mental com características
autísticas. Na síndrome de Rett, acontece uma
regressão do desenvolvimento na locomoção,
fala, movimentos das mãos; acompanhado de
distúrbios neurológicos. Por volta de 4 anos,
inicia-se a incapacidade de coordenação dos
movimentos musculares voluntários do tronco
e incapacidade de executar os movimentos
apropriados a um determinado fim; embora não
haja paralisia. Até o presente, é encontrado só
em meninas, estando propensas a apresentar
um retardo mental grave (KUPFER, 2004).
Segundo o CID-10 (2006), na subcategoria de outro transtorno desintegrativo da
infância, pode estar associado a encefalopatia, mas faz-se necessário verificar se há irregularidades no comportamento. Nesse tipo de
transtorno, a criança vai seguindo seu ciclo
de desenvolvimento, até que cessam habilidades aprendidas anteriormente. Isso ocorre em
poucos meses, seguido de distanciamento de
áreas de interesse, maneiras motoras estereotipadas, padrões restritos de comportamento, prejuízo qualitativo na interação social e na
comunicação. Outras nomenclaturas são: demência infantil, psicose desintegrativa, psicose
simbiótica e síndrome de Heller.
Para Silva (2012, p. 109): Para crianças
com autismo clássico, isto é, aquelas crianças
que têm maiores dificuldades de socialização,
comprometimento na linguagem e comportamentos repetitivos, fica clara a necessidade de
atenção individualizada. Essas crianças já começam sua vida escolar com diagnóstico, e as
estratégias individualizadas vão surgindo naturalmente. Muitas vezes, elas apresentam atraso
448
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mental e, com isso, não conseguem acompanhar a demanda pedagógica como as outras
crianças.
Para ser inclusiva, a educação precisa
considerar os desejos dos educandos autistas
e não os rótulos sobre eles, suas potencialidades, capacidades e não apenas suas limitações. Não se trata de negar a diversidade,
mas de saber que existe um ser humano para
além das diferenças. É saber ler nas entrelinhas, enxergar além das aparências, presumir
que diferenças exigem diversas intervenções
pedagógicas e múltiplos olhares, sem, porém,
reduzir o que se pode ensinar, subestimando o
educando e suas reais possibilidades (ORRÚ,
2008).
Conforme Nunes (2018), já faz mais
de uma década no Brasil que vem se discutindo sobre a inclusão, contudo, ainda se encontra nos primeiros passos para a efetivação da
proposta. A primeira barreira está na mudança
de ponto de vista que teria que acontecer na
escola, de modo que a mesma pudesse rever
suas bases de entendimento e constituição de
si mesma que a direcionam para um aluno ideal. O Estado de Goiás foi o primeiro a implantar
o processo inclusivo, segundo as Diretrizes da
Educação nacional e outros dispositivos. No
ano de 1999, tomou a decisão de oferecer uma
educação de qualidade para qualquer aluno
(NUNES, 2019). Para isso, a Superintendência
do Ensino Especial da Secretaria de Educação,
investiu e continua investindo na sensibilização,
na conscientização e na capacidade das comunidades escolares, adequando o ambiente
físico as instalações de suas unidades e também na modernização no processo de ensino
e aprendizagem (NUNES, 2019).
A Educação Inclusiva preconiza como
forma o atendimento educacional para alunos
que apresentam deficiências. É identificada,
em nossos dias, como o caminho da cidadania e da participação social consoante a perspectiva da educação para todos sem exclusão.
Segundo Cabral e Marin (2019, p. 14), “temos
o direito a ser iguais sempre que a diferença
nos inferioriza: temos o direito de ser diferentes
sempre que a igualdade nos descaracteriza”.

Tavares, Ferreira e César (2014) constataram que, embora muitos dos Transtornos
Globais do Desenvolvimento (TGD) tenham
sido descritos na literatura há muitas décadas
atrás, o autismo ainda continua desconhecido
por grande parte da população brasileira. Até
mesmo os professores desconhecem a respeito da sua origem e principais características.
A manifestação dos comportamentos
estereotipados dos indivíduos autistas é um
dos fatores mais relevantes na área social, representando uma barreira notável para a instituição de relações entre as mesmas e seu
ambiente. As principais características dos autistas são relacionadas a aspectos que estão
associados de forma direta às relações interpessoais como abstração, linguagem/comunicação e interação social, desenvolvendo assim, movimentos estereotipados (GOLDBERG,
2006).
Para Orrú (2008), comportamentos estereotipados são comportamentos diferentes,
como sons estranhos, gritos, maneirismos com
as mãos, movimentos do corpo, entre outros.
Na atualidade, existem crianças autistas frequentando classes comuns, que utilizam recursos especializados, entre outros, e com educadores capazes de uma prática pedagógica
criativa, enfrentando o desafio imposto por um
educando que não fala de forma direta com as
pessoas, como é o caso dos autistas.
A autora sugere metodologias que são
usadas com crianças com Transtornos Globais
do Desenvolvimento (TGD) na atualidade. Uma
delas é o Treatment and Education of Autistic
and related Communication handicapped Children (TEACCH), que tem como base uma teoria psicológica conhecida como Behaviorismo,
segundo a qual o processo de ensino-aprendizagem ocorre por intermédio da relação estímulo-resposta. Para Orrú (2012), as pessoas
autistas são ainda pouco compreendidas pela
sociedade, devido à falta de conhecimento sobre esta condição.
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ALUNO AUTISTA NO ENSINO
EDUCACIONAL
Segundo Hennemann (2012), a Neurociência procura estudar as variações entre o
comportamento e a atividade cerebral, tratando-se de um campo interdisciplinar que abrange
várias outras disciplinas como neuroanatomia,
neurofisiologia, neuroquímica, neuroimagem,
genética, neurologia, psicologia, psiquiatria e
pedagogia.
Leontiev (2004) debate sobre a educação das crianças consideradas com atrasos
mentais. O autor, primeiro coloca que, essa diferenciação de crianças “normais” ou com atraso mental é justificada pelos testes psicológicos, o que consequentemente já garante uma
educação total para as crianças “normais” e
outra educação para as crianças com atraso
mental. As crianças com autismo apresentam
uma desordem na função social e cultural da
comunicação. Mesmo naquelas crianças em
que se observa a fala estruturada, há uma inaptidão evidente em iniciar ou manter situações
de diálogo. O campo limitado de interesses e a
obstrução da desenvoltura da criança em considerar a influência do interlocutor reduzem, em
muito, sua participação social (GOLDBERG,
2006).
Nesse sentido, é preciso compreender
as diferenças de comportamento das crianças
consideradas normais e das autistas, a fim de
que os educadores possam intervir de modo
adequado em seu processo de inclusão escolar; pois, Educação inclusiva é o esforço efetivo
coletivo para adequação do processo ensino-aprendizagem às diversidades dos educandos, fazendo uso de medidas democráticas
de inclusão incondicional do indivíduo com
deficiência nas escolas regulares, almejando
o exercício pleno de sua cidadania (TAVARES,
FERREIRA & CÉSAR, 2014).

EQUIPE DOCENTE E EVOLUÇÕES
PARA A CRIANÇA COM AUTISMO
Na concepção de Leontiev (2004),
quando uma criança com uma condição diferenciada, como o autismo, encontra-se em
condições adequadas, estimulantes e criativas,
e quando os métodos de ensino apropriados
são utilizados em seu processo de ensino, é
possível que tal indivíduo supere sua condição
e alcance o nível das demais. “O deficiente
pode não ver, mas não tem dificuldades em
orientar-se ou em fazer música. Não ouve, mas
escreve poesia. Não aprende matérias escolares, mas pode ser excepcional numa atividade profissional ou num desporto” (FONSECA,
1995, p. 09).
Segundo Cabral e Marin (2019), o desenvolvimento, ampliação e especialização das
possibilidades psicomotoras da criança Autista
permitem que ela realize atividades didáticas
simples e assim se inicia o processo de alfabetização, no qual a criança não só está criando,
como formando conceitos e categorias conceituais para perceber a realidade e ordenar o
mundo que a rodeia.
De acordo com Nunes (2019), as crianças autistas apresentam dificuldades para fixar
a atenção, localizá-la e levá-la de um lugar a
outro. Distraem-se facilmente e lhes custa trocar de atividade. Uma atenção escassa interfere, logicamente, nos processos de aprendizagem, portanto, Nunes afirma que é preciso:
Simplificar o ambiente de trabalho, assim como
os materiais, evitando o maior número possível
de estímulos que distraem.
Conforme Mantoan (2006), o educador
tem um papel primordial na relação do educando autista com os demais educandos e deve
propor atividades nas quais os outros alunos
lhe ofereçam coisas interessantes. Mantoan sugere que o professor ofereça e lhe peça auxílio;
que lhe faça algum elogio, que lhe dê sinais de
afeto; que lhe faça perguntas e insista até conseguir a resposta, que ofereça jogos no qual o
autista tenha alguma função.
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A INCLUSÃO E SEUS RESULTADOS
O desenvolvimento humano conforme
Vygotsky (2008) é um processo sócio-cultural
no qual o homem se desenvolve a partir da
apropriação que faz da cultura, apropriação
esta que só é possível mediante um processo de relação com outros homens (TRINDADE, 2011). A inclusão reflete diretamente no
resultado escolar, transformando a escola num
lugar humanizado, que valoriza a diversidade humana e respeita todos com equidade e
pluralidade, apoiando os discentes a viver em
sociedade, facilitando seus horizontes e suas
demandas educativas.
Todo processo de inclusão é feito com
formações na busca de aperfeiçoamento, isso
favorece no processo das aprendizagens. Não
é apenas a pessoa com deficiência que se desenvolve nesse processo de inclusão, os outros que aprendem ao redor também crescem
com essa forma de ensino, pois aprendem a
esperar, a respeitar as diferenças, o amor ao
próximo, o companheirismo e muitas vezes a
amizade é levada para o resto da vida (TRINDADE, 2011).
Em suma a Neurociência revela como
o cérebro produz nosso comportamento, procurando perceber a individualidade de cada
um, e a partir daí entender como as lesões no
cérebro interferem no modo de ser dos indivíduos. Dentro da escola é um ambiente neutro,
no qual todos precisam cooperar para o andamento das aulas, e as habilidades sociais nas
quais há integração é tem mais consistência,
em que o aspecto mais importante é que os
alunos com problemas de aprendizagem não
apresentem um autoconceito mais baixo que
os demais colegas, independente da escola
em que se escolariza (TRINDADE, 2011).
A necessidade de se utilizar dos conceitos de inteligência para poder, também, explicitar a deficiência mental se faz necessário,
pois a inteligência é a habilidade de se adaptar
efetivamente ao ambiente, seja fazendo uma
mudança em nós mesmos ou mudando o ambiente. Diante disto observa-se que quando a
inteligência do indivíduo é relativamente baixa,

mais difícil torna-se sua adaptação ao meio sozinho, e neste sentido ele necessitará de outros
para que isto ocorra, é aí que ocorre a deficiência (TRINDADE, 2011).
A escola integradora é aquela que
avalia seus alunos de acordo com suas possibilidades e não em comparação com seus
colegas e que trabalham particularmente em
grupos cooperativos heterogêneos, com mais
possibilidades de melhoria e competência social e a autoestima dos alunos (TRINDADE,
2011).
Quando se trabalha inclusão na escola
a valorização humana cresce e todos os alunos se sentem respeitados, ressaltando suas
potencialidades e crescendo como humanos.
A aprendizagem ao contrário do pensam muitos responsáveis, não depende só das condições internas inerentes ao indivíduo que aprende. Ela constitui o corolário do equilíbrio de tais
condições internas de aprendizagem com as
condições externas de ensino inerentes ao indivíduo que ensina: como Piaget (1978) nos
ajuda a compreender, a adaptação a situações
e exige um equilíbrio e uma organização entre
o processo de assimilação do exterior para o
interior e de acomodação do interior para o exterior (SALES, 2018, p. 14).
A experiência é primordial para o educando com Autismo, porque ele não é capaz
de aprender sozinho grande parte das atividades propostas. Assim, quando adequada
ao mesmo, a capacidade de aprendizagem é
muito alta. Um dos problemas das crianças autistas é a comunicação verbal. Nesse sentido,
o educador precisa fazer uso de uma linguagem bem “clara”, um sistema de comunicação
que o educando seja capaz de compreender.
Outro problema é fazer escolhas, o educador
precisa sempre se certificar que esse educando já aprendeu a fazê-las (BAPTISTA & BOSA,
2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto; conclui-se que a inclusão inova e humaniza o âmbito escolar, preparando todos os alunos para a sociedade, ampliando todas as potencialidades dos alunos com
autismo, que não devem sofrer com as barreiras estruturais e atitudinais, quebrando paradigmas
de uma sociedade eurocêntrica e hegemônica, não há dúvida que um conjunto de docentes
comprometidos torna possível o ensino inclusivo. Através deste estudo, busquei entender e informar a importância do papel da escola na vida de um aluno com deficiência.
O desenvolvimento cognitivo é estimulado pelas oportunidades de convivência social,
individualmente com os outros mais experientes, há uma grande repercussão pedagógica importante, apesar das dificuldades muitas crianças constroem meios alternativos e funcionais para se
integrar a escola.Sobre as possibilidades de sua evolução, ele ocorre desde o progresso infinitamente centesimal às possibilidades da mente continuar trabalhando, com prognóstico menos
favorável, ou pelo seu intelecto mais preservado.
Em representatividade, o autismo não é uma enfermidade, mas sim uma alteração do
desenvolvimento das funções do cérebro. As pessoas com autismo clássico apresentam basicamente três tipos de sintoma: interação social limitada, problemas com a comunicação verbal
e não-verbal e com a imaginação, e atividades e interesses limitados, intensos, o pouco usuais.
Mesmo que não exista uma “cura”, o cuidado apropriado pode promover um desenvolvimento
relativamente normal e reduzir os comportamentos considerados inapropriados. As pessoas
com autismo têm uma esperança de vida normal.
O autismo precisa ser acompanhado por um profissional que consiga fazer um diagnóstico preciso ajudando tanto no desenvolvimento da criança, quanto no seu aprendizado. Toda
criança precisa de apoio na construção de seu aprendizado sua visão de mundo é mágico por
isso todo conforto e segurança deve ser ampla e significativa, muitas famílias ainda hoje não
aceitam o transtorno o que obriga e escola trabalhar com as famílias e a criança papel claro dos
objetivos da unidade.
De acordo com Cunha (2014, p. 89) ressalta que, [...] escola e família precisam ser
concordes nas ações e nas intervenções na aprendizagem, principalmente, porque há grande
suporte na educação comportamental. Isto significa dizer que a maneira como o autista come,
veste-se, banha-se, escova os dentes manuseiam os objetos os demais estímulos que recebe
para seu contato social precisam ser consoantes nos dois ambientes.
Destaco a importância da valorização do ensino regular, ressaltando como é significativa
uma escola que enfatiza a singularidade e diversidade de seus alunos, visando o respeito ao
próximo como inerente a uma educação inclusiva.
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RESUMO: O presente trabalho traz uma breve revisão bibliográfica de diferentes vertentes da
Pedagogia do Esporte, dentre estas, as propostas de Júlio Garganta, Amândio Graça, Roberto
Paes, Hermes Balbino, João Batista Freire e dos autores do Teaching Games for Understanding (TGfU). Propõe-se, a partir disso uma discussão entre estas perspectivas relacionando-as
com as propostas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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INTRODUÇÃO

S

egundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC): O esporte como uma das
práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos
meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um
determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um conjunto de
regras formais, institucionalizadas por organizações (associações, federações e confederações
esportivas), as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição (BRASIL, 2017, p. 213).
Para Tubino (1999), partindo da premissa de que a prática esportiva é um direito de
todos, o fenômeno esporte pode ser entendido sob três vertentes, sendo elas: 1) Esporte Educação; 2) Esporte Participação; 3) Esporte Performance.
Analisando do fim para o início, o Esporte performance ou de rendimento, é a vertente
institucionalizada da prática. Caracteriza-se pela obediência a regras rígidas e específicas de
cada modalidade, geralmente conta com uma equipe multidisciplinar como apoio para equipe
ou atleta (treinador, preparador físico, psicólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista, analista de
scout, etc.) e, além disso, tem acompanhamento maciço por parte da mídia (a despeito da monocultura que prevalece no Brasil onde se dá importância muito maior ao futebol (BETTI, 2002).
Infelizmente, esta é a vertente que enviesa as representações da maioria das pessoas sobre o esporte, o que induz uma visão reducionista sobre o mesmo, como se o esporte pudesse
ser minimizado apenas à prática realizada por atletas de alto rendimento. Um equívoco, de fato
(TUBINO, 1999; BARBANTI, 2006).
No que diz respeito ao Esporte participação, o mesmo envolve as atividades prazerosas
desenvolvidas pelas pessoas em seu tempo livre, ou seja, as atividades de lazer. Esta vertente
não está, necessariamente, ligada à aspectos institucionais do esporte e visa o bem-estar dos
praticantes. Não está relacionado a busca por talentos esportivos e apresenta aproximações
com as ideias de jogo e com a manutenção da saúde (TUBINO, 1999). Neste sentido, “proporciona o desenvolvimento de um espírito comunitário de integração social, fortalecendo parcerias
e relações sociais” (TUBINO, 1999, p. 27).
Por fim, temos a vertente mais significativa para o presente trabalho, o Esporte educação. Neste cenário, que pode ocorrer tanto na escola quanto em outros contextos, privilegia-se a
formação integral e intencional do sujeito que pratica, não sendo direcionada a busca de atletas
para o alto rendimento e nem a formas acirradas de competição (TUBINO, 1999).
Preocupa-se então, primordialmente, com o aspecto socioeducativo baseando-se em
“princípios educacionais, como participação, cooperação, coeducação, integração e responsabilidade” (TUBINO, 1999, p. 27).
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Apesar de ficar claro que esta linha do esporte (Esporte Educação) não ser exclusivamente praticada na escola, é nele que se pensa quando o professor de Educação Física escolar
desenvolve suas práticas pedagógicas com alunos neste ambiente. Neste sentido, conforme nos
indica a BNCC, o fenômeno esporte tem significados diversos, sendo o fenômeno passível de
recriação para atender as demandas da formação para a cidadania, objetivo maior da escola
(BRASIL, 2017).
Quanto a essa recriação, Bracht (2000) indica que as práticas corporais devem ser tratadas pedagogicamente antes de adentrar os muros da escola. No caso do esporte, isso é ainda
mais necessário, pois, sem o devido tratamento pedagógico, corre-se o risco de ensinar-se uma
prática esportiva bastante reducionista, influenciada fortemente pelo rendimento. Sendo esse o
tipo de prática tradicional que provoca exclusão (GRAÇA E MESQUITA, 2007).
Neste sentido, a Pedagogia do Esporte apresenta vieses interessantes e passíveis de
serem aplicados no cenário do esporte educacional na escola (REVERDITO E SCAGLIA, 2009).
Tendo isso em mente, o presente artigo tem o objetivo de apresentar as diferentes tendências
ligadas à Pedagogia do esporte e relacioná-las aos contextos de aula de educação Física e projetos esportivos dentro do ambiente escolar.
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PEDAGOGIA DO ESPORTE E SUAS
VERTENTES

Tendo em vista que a Pedagogia do
Esporte apresenta diferentes vertentes, cabe
aqui uma apresentação de alguns destes, bem
como seus aspectos principais.

Nas palavras de Libâneo:
a pedagogia ocupa-se das práticas
educativas intencionais destinadas a favoreTeaching Games for Understanding
cer o desenvolvimento dos indivíduos no inte(TGfU)
rior de sua cultura por meio dos processos de
Introduzido por Bunker e Thorpe (1982)
transmissão e assimilação ativa de experiênda Loughborough University Of Technology e
cias, saberes e modos de ação culturalmente
contando com significativas contribuições de
organizada (LIBÂNEO, 2002, p. 162-3).
Mitchell, Oslin e Griffin (2003) da Kent University, o Teaching Games for Understanding (TGfU)
Neste sentido, tendo em mente que o
ou Ensinando Jogos para Compreensão, tem
esporte é um importante fenômeno socioculcomo objetivo desenvolver a capacidade de
tural ele pode ser considerado um destes sajogo do indivíduo através da compreensão
beres e modos de ação organizados, dignos
tática, sendo assim, baseando-se no modelo
de uma pedagogia que preocupa-se com suas
construtivista, propõe a utilização de jogos repráticas educativas. Sendo assim, para Scaglia
duzidos para a construção de conhecimentos,
(2014, p. 85):
enfatizando-se os elementos cognitivos presentes na prática.
A Pedagogia do esporte é compreenPropõe-se a compreensão dos eledida como uma práxis educativa na qual as
mentos táticos presentes no jogo antes do
ações e intervenções intencionais revestem-se
ensino dos elementos técnicos. O aluno é o
de exigências pedagógicas, assumindo a resfator central do processo e vai aprendendo ao
ponsabilidade de resolver a relação entre teopasso que resolve os problemas táticos apreria e prática. Nessa concepção, os movimentos
sentados no jogo. O modelo apresenta seis faesportivos não são meros gestos motores, e
ses (Figura 1), iniciando na forma do jogo, o
sim ações carregadas de desejos, sentidos e
qual sofre apreciação por parte do aluno sobre
significados, podendo ser analisados somente
os fatores que o constituem, provocando uma
no contexto mais amplo das ações humanas
consciência tática, que levará a tomadas de
(SCAGLIA, 2014, p. 85).
decisão sobre o que fazer e como fazer, que
resultará numa execução motora e no desemO que se entende hoje por Pedagogia
penho tático e técnico no jogo (BOLONHINI E
do esporte, contrapõe-se em diversos aspectos ao que se apresentou, durante muito tem- PAES, 2009; COSTA et al., 2010; CORTELLA
po, como um método tradicional para o ensino et al., 2012).
do esporte, sendo este baseada numa instrução fragmentada, centrada na técnica e que
obrigava os jogadores a repetirem movimentos
de forma mecânica como se fossem robôs, um
modelo que levava muitos alunos a desistirem
de praticar esporte (SCAGLIA E SOUZA, 2004).
Nesse caso, a Pedagogia do Esporte
vai por um caminho que valoriza a formação
integral do ser humano em vez da busca inFigura 1 - Modelo de ensino do jogo
cessante por talentos esportivos. Entende o para a compreensão - TGfU (BUNKER E THOResporte como uma prática corporal que deve
PE, 1982)
ser acessível a todos, sendo assim, tem o jogo
como estratégia principal de ensino (REVERDITO E SCAGLIA, 2009).
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Além disso, o ensino através do TGfU
obedece quatro princípios pedagógicos: 1) Seleção do tipo de Jogo – facilitação do desenvolvimento por meio de articulações coerentes
das formas de jogo; 2) Modificação do jogo
por representação – simplificações e formas
reduzidas do jogo mantendo sua essência; 3)
Modificação do jogo por exagero – mudanças
de regras, espaço e tempo de jogo no intuito
de possibilitar situações táticas ou motoras específicas; 4) Ajustamento de complexidade tática – ajuste dos problemas táticos ao repertório
motor do aluno, provocando sua participação
efetiva (CORTELLA et al., 2012).

PEDAGOGIA DO ESPORTE SEGUNDO
JÚLIO GARGANTA E AMÂNDIO
GRAÇA
Segunda Garganta e Graça, o aprendizado e ensino do Esporte:
Dão-se sobre o jogo e o indivíduo que
joga, sendo formativo por excelência quando
induz ao desenvolvimento da cooperação e da
inteligência, referenciais para uma cultura esportiva, articulando os aspectos fundamentais
dos jogos, tendo por conceito a natureza aberta das habilidades e regulada pelos constrangimentos surgidos nos fatores exteriores. Sua
práxis pedagógica orienta-se pela especificidade de equipe, entendida como um microssistema social complexo e dinâmico, articulando os
aspectos fundamentais dos jogos pelos conhecimentos gerais em pedagogia (REVERDITO E
SCAGLIA, 2009, p. 98)
Neste sentido, Garganta indica como
características dos Jogos desportivos Coletivos (JDCs) a ideia de que estes são um microssistema social complexo e dinâmico, ou
seja, devem ser entendidos em sua totalidade
e não de modo parcial, além de serem o que
ele chama de congruentes, ou seja, apresentam características semelhantes como um objeto (bola, disco, etc.) com o qual se marca o
ponto, um espaço de jogo onde confrontam-se
duas equipes, um alvo (gol, cesta, end zone,
etc.) que é atacado e defendido pelas equipes,

regras e equipes que cooperam em equipe e
se opõem à outra equipe (GARGANTA, 1995).
Sendo assim, dadas as semelhanças
entre os JDCs (Futebol, Futsal, Basquete, Handebol, Frisbee, etc.), o ensino do esporte deve
privilegiar o entendimento da estrutura comum
a tais. Neste caso, Garganta (1995) estrutura o
ensino, do simples ao complexo, da seguinte
forma:
1.Jogador – Objeto, ou seja, Eu-Bola.
Trata de manipular e familiarizar-se com objeto
com o qual se joga;
2.Jogador-Objeto-Alvo, ou seja, Eu-Bola-Alvo. Soma-se o alvo ao processo de familiarização do jogador com o objeto de jogo;
3.Jogador-Objeto-Adversário, ou seja,
Eu-Bola-Adversário;
4.Jogador-Objeto-Colega-Adversário,
ou seja, Eu-Bola-Colega-Adversário.
No terceiro e no quarto momentos,
acrescentam-se a ideia de jogadores opondo-se à ação de quem manipula o objeto e um
companheiro que coopera na busca pelo objetivo. Neste sentido, aparecem a aleatoriedade
e a imprevisibilidade do jogo;
5.Jogador-Objeto-Colegas-Adversário,
ou seja, Eu-Bola-Colegas-Adversário;
6.Jogador-Objeto-Equipe-Adversário,
ou seja, Eu-Bola-Equipe-Adversário.
Os últimos momentos tratam do jogo
formal em toda a sua complexidade (GARGANTA, 1995, REVERDITO E SCAGLIA, 2009).
Buscando adequar os jogos propostos
às necessidades dos alunos, Garganta propõe
a organização das práticas em unidades funcionais conforme a característica de jogo apresentada pelos alunos, sendo as fases divididas
em:
1.Jogo anárquico: Alunos jogam unicamente em função da bola;
2.Jogo Descentralizado: Perde-se um
pouco do foco único na bola, compreendendo-se melhor os elementos do jogo;
3.Jogo Estruturado: Alunos mais conscientes de suas funções no jogo, ocupando
melhor o espaço;
4.Jogo Elaborado: Alunos capazes de
elaborar e compreender ações estratégicas do
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jogo (GARGANTA, 1995, REVERDITO E SCAGLIA, 2009).
Amândio Graça (1995) apresenta dois
importantes referenciais para o ensino do esporte, sendo eles, o fato do aluno já ter algum
conhecimento sobre as práticas e que estes
conhecimentos devem ser o ponto de partida
para novos aprendizados. Sendo assim, levando em consideração a capacidade do aluno e
as características de habilidades abertas dos
JDCs, deve-se confrontar os alunos com situações problemas da ordem de:
1.O quê, quando e por quê fazer? pensando na seleção de informações e respostas
que o jogo solicita;
2.Como fazer? pensando na ação motora utilizada para responder às situações de
jogo (GRAÇA, 1995; REVERDITO E SCAGLIA,
2009).
3.Para Graça (1995), o professor é o
agente principal do processo, devendo intervir
de diversas maneiras para desenvolver a capacidade de jogo no aluno.

CONTRIBUIÇÕES DE ROBERTO
PAES E HERMES BALBINO PARA A
PEDAGOGIA DO ESPORTE
Roberto Paes (2001) tece críticas pesadas ao reducionismo e ao exclusivismo no
esporte, entendendo que estas características
levam à resultados indesejáveis com a Especialização Precoce, a busca pelo resultado
imediato e a desconsideração para o ser que
joga.
Neste sentido, o esporte deve estar
aberto a todos, devendo-se fornecer uma iniciação esportiva que permita a prática de uma
maneira consciente, reflexiva e crítica, executada em diferentes cenários (Participação, educação e rendimento). Para que isso aconteça,
alguns princípios devem ser seguidos:
O esporte deverá ser mais bem compreendido como fenômeno, sobretudo quando
tratamos de suas funções; O conteúdo que
será desenvolvido deverá acontecer de maneira planejada, organizada e sistematizada; Deverão ser considerados os diferentes níveis de

ensino; Deve ser considerada a diversificação
de possibilidades, tanto de movimentos quanto de modalidades esportivas, disponibilizando
ao aluno uma gama variada de possibilidades
(REVERDITO E SCAGLIA, 2009, p. 39,40).
Para que tais princípios sejam respeitados, sempre se deve ter em mente as seguintes perguntas norteadoras: O que ensinar?
Quando ensinar e Como Ensinar? Levando-se
à reflexão sobre quatro importantes aspectos
da prática:
1.Personagem – Deve-se ter em mente
o ser que pratica o esporte, sua faixa etária e
suas características;
2. Cenário – Diz respeito ao contexto
onde a prática é realizada se em clube, parque,
escola, etc. Tendo em mente os diferentes objetivos que se tem em cada um destes espaços;
3. Significados – O que leva o ser a
praticar o esporte? Lazer, Iniciação esportiva,
Estética;
4. Modalidade ou Especificidade – O
conhecimento que se tem sobre as particularidades da prática esportiva que será trabalhada
(PAES, 2001; REVERDITO E SCAGLIA, 2009).
Paes (2001) sugere o que chamou de
“Jogo Possível” como forma de intervir no processo de ensino-aprendizagem do esporte. Estes seriam jogos que guardariam similaridade
com o jogo formal em sua estrutura e aspectos
técnico-táticos, mas seriam apresentados de
forma simplificada em forma de brincadeiras
ou jogos pré-desportivos. Tais práticas se adequarem às características dos personagens
com quem se estivesse trabalhando.
Outro autor que traz contribuições bastante interessantes para o processo de ensino-aprendizagem do esporte é Hermes Balbino. Dentre estas contribuições é digna de nota
a adaptação que o mesmo faz da teoria das
inteligências múltiplas, proposta por Howard
Gardner, para este processo pedagógico. Neste sentido, as inteligências:
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1.corporal cinestésica;
2.verbal linguística;
3.lógico matemática;
4.musical;
5.espacial;
6.naturalista;
7.interpessoal;
8.intrapessoal;
Estas inteligências permitem um olhar
para o ser humano como um todo e não apenas os aspectos técnicos geralmente privilegiados em pedagogias tradicionais (REVERDITO
E SCAGLIA, 2009).

JOÃO BATISTA FREIRE E A
PEDAGOGIA DO FUTEBOL
GENERALIZADA AO ESPORTE
João Batista Freire tece pesadas críticas ao modelo tradicional de ensino do esporte, indicando que o mesmo remete a:
modelos apresentados de maneira reducionista, em que o indivíduo toma-se apenas
objeto resultante do processo; abordagens embasadas somente sobre o marco ideológico da
seletividade empírica, tendo seu principal fim
- resultado - culminando em uma prática esportivizada precocemente, transformando crianças
em miniaturas de adultos, na qual somente os
mais fortes são capazes de praticar, e ainda,
apenas como meros reprodutores acríticos
(REVERDITO E SCAGLIA, 2009, p. 70).
Neste sentido, Freire (2003) propõe
o ser humano como ponto de partida para a
construção do processo pedagógico do esporte, destacando as motivações do mesmo e a
interação dele com o meio à sua volta. Entende
o fenômeno esportivo como uma representação do jogo manifestado a partir do simbolismo e das interações humanas, sendo este um
conhecimento acumulado histórico e culturalmente.
A prática pedagógica proposta por
Freire (2003) privilegia o jogo como estratégia
principal sendo que o aluno somente seria capaz de aprender e desenvolver sua inteligência
dentro do esporte, jogando, fazendo, pratican-

do. Levando em consideração a ligação do
jogo e do esporte com a cultura humana, pensando ainda no jogo como estratégia, Freire
aponta os jogos da cultura popular como uma
forma interessante de trabalhar o esporte. Utilizando o futebol como exemplo, pode-se apontar uma série de jogos de rua como “gol a gol”,
“linha”, “artilheiro”, “rebatida”, entre outros, que
poderia ser tratados pedagogicamente (BRACHT, 2000) e inseridos dentro do processo de
ensino-aprendizagem do esporte.
Outra grande contribuição de Freire
para a Pedagogia do esporte são quatro princípios originalmente escritos para o trato com o
futebol, mas que podem ser generalizados ao
ensino de todos os esportes. São eles
1. Ensinar Esportes a Todos – indicando que a apropriação do esporte é um direito
humano e que este deve ser proporcionado a
Todos e não apenas a uma casta tida como
habilidosa e com um pretenso “dom”. Neste
sentido, as práticas pedagógicas envolvidas no
esporte devem ser realizadas com a preocupação de ensinar também com o aluno que não
sabe jogar, proporcionando a este a possibilidade de aprender o suficiente para praticar o
esporte de forma autônoma;
2.Ensinar bem Esportes a Todos – indicando que não basta apenas ensinar, mas deve-se ensinar bem. Deve-se estar comprometido com o processo, tendo sempre em mente
que ele deve estar voltado ao sujeito que joga;
3. Ensinar mais que Esportes a Todos
– indicando que além do esporte em si, deve-se apresentar preocupação com a formação
integral do indivíduo. Além do aspecto motor,
deve-se pensar nos aspectos sociais, morais,
éticos, afetivos, entre outros;
4.Ensinar a gostar de Esportes – indicando que as práticas propostas devem ser
prazerosas aos indivíduos envolvidos, fazendo-os levar o esporte para suas vidas, mesmo que não se enveredam para a prática do
esporte como rendimento, ainda a praticam e
a propagarem como prática de lazer (FREIRE,
2003).
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POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE A
PEDAGOGIA DO ESPORTE E OS
OBJETIVOS DA ESCOLA CONFORME
EXPRESSOS NA BNCC
Apresentados diferentes vieses da Pedagogia do Esporte, podemos nos atentar a
características comuns às referidas propostas
pedagógicas, como, por exemplo, a preocupação com o ser humano de forma integral e não
apenas com aspectos técnicos ou motores.
Há, também, atenção com aspectos inclusivos, pensando que o esporte não é para
alguns, é para todos. Isso nos leva a outro aspecto importante, que o Esporte, como uma
série de conhecimentos produzido ao longo
da história humana em nosso planeta, é culturalmente construído e socialmente elaborado,
sendo direito de todos aprende-lo e uma obrigação transmiti-lo, justificando sua presença
na escola. Sendo assim, seguem algumas relações entre a Pedagogia do Esporte e os objetivos escolares conforme expressos na BNCC.
Pode-se iniciar esta caminhada pelas
Competências Gerais da BNCC onde em maior
ou menor grau o ensino esportivo por meio da
Pedagogia do Esporte dialoga com a maioria,
porém, pode-se destacar, por exemplo, a relação apresentada com a primeira competência
ou seja: “valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2017,
p. 9).
Neste caso, pode-se pensar em como
o esporte é tratado por Freire (2003) como relacionado a cultura humana, destacando-se aí
a utilização dos jogos presentes na cultura popular para o ensino do esporte. São elementos
privilegiados dentro da Pedagogia do esporte
e que podem ser classificados como conhecimentos historicamente construídos e que devem ser valorizados e utilizados, segundo a
BNCC.

Outra competência que pode ser apontada é:
Utilizar diferentes linguagens – verbal
(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar
e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo
(BNCC, 2017).
Pode-se estabelecer um paralelo aqui
das diferentes linguagens com as múltiplas
inteligências destacadas por Balbino (2001)
como ligadas ao esporte quando entendido
sob o pano de fundo da Pedagogia do Esporte. Em que pese o fato da linguagem corporal,
na representação popular, ser erroneamente
entendida como a única tratada nas aulas de
educação física na escola, as práticas corporais em geral, entre elas o esporte, tem potencial para abranger as diferentes linguagens. A
linguagem verbal, por exemplo, ligada à inteligência verbal linguística, aparece de forma veemente nos JDCs. Não há jogo de Handebol,
Frisbee, Flagbol, entre outros, sem um boa comunicação verbal entre os praticantes. E este
é apenas um dos exemplos que podem ser
apontados.
Saindo das competências gerais da
BNCC e pensando em alguns dos fundamentos pedagógicos assumidos por tal documento, tem-se a Educação Integral como um destes. Neste caso a BNCC que a:
Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o
que implica compreender a complexidade e a
não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a
dimensão afetiva (BRASIL, 2017, p. 14).
Corroborando esta ideia, o modo de ensinar a prática esportiva por meio da Pedagogia
do Esporte também visa a formação integral do
ser humano. Freire (2003), por exemplo, indica
como um dos princípios desta prática pedagógica o “Ensinar mais que Esportes a Todos”,
pensando exatamente nesta formação integral.
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Já Garganta (1995) aponta para a formação de
características que vão além da motora, como
são os casos da Inteligência e da Cooperação.
Balbino (2001) pensa no ser humano como um
todo ao propor as Inteligências Múltiplas aplicadas à iniciação esportiva.
Já no que dizem respeito a fatores de
destaque na BNCC como a garantia de Igualdade, Diversidade e Equidade, pode-se destacar
Paes (2001) que defende o ensino do Esporte
a todos, de maneira crítica, consciente e reflexiva, respeitando o princípio da Igualdade e da
Diversidade. O autor defende também a adequação de jogos, através do “Jogo Possível”
às capacidades dos alunos, algo que garantiria
o princípio da Equidade. Balbino (2001) e Freire (2003) apresentam propostas semelhantes.
A Pedagogia do Esporte apresenta relação ainda maior com as Dimensões de Conhecimento explicitadas na parte de Educação
Física da BNCC. A dimensão da “Experimentação”, por exemplo, “refere-se à dimensão do
conhecimento que se origina pela vivência das
práticas corporais, pelo envolvimento corporal
na realização das mesmas” (BRASIL, 2017, p.
218).
A Pedagogia do Esporte proporciona
tais vivências do esporte através do jogo (GARGANTA, 1995, GRAÇA, 1995; PAES, 2001,
BALBINO, 2001), além de defender a utilização de jogos ligados à cultura popular (FREIRE, 2003). Já a dimensão de “Uso e Apropriação”, destaca que um dos objetivos das aulas
de Educação Física na escola seria o de possibilitar “ao estudante ter condições de realizar
de forma autônoma uma determinada prática
corporal” (BRASIL, 2017, p. 218).
Neste caso, pode-se pensar em práticas pedagógicas bem estruturadas como
o TGfU proposto por Bunker, Thorpe (1982),
Mitchell, Oslin e Griffin (2003), além das propostas de Garganta (1995) e Graça (1995).
Dimensões como a “Fruição”, que diz respeito a “apreciação estética das experiências
sensíveis geradas pelas vivências corporais”,
a “Construção de Valores” que “se concentra
mais especificamente na construção de valores
relativos ao respeito às diferenças e no comba-

te aos preconceitos de qualquer natureza” e
o “Protagonismo Comunitário” que “contempla
a reflexão sobre as possibilidades que eles e
a comunidade têm (ou não) de acessar uma
determinada prática no lugar em que moram”
(BRASIL, 2017, p. 218-220).
São passíveis de serem atingidas com
as práticas relacionadas à Pedagogia do Esporte no sentido de que, ao ensinar mais do que
esporte (FREIRE, 2003), todas estas questões
seriam abrangidas na proposta. Além disso,
ainda baseando-se em Freire (2003), quando
se ensina a gostar de esportes, a apreciação
estética das modalidades e a luta para que a
comunidade em geral possa ter acesso a práticas antes negadas a tais, tornam-se alcançáveis, pois aquelas modalidades aprendidas
passam a ter valor ao aluno e as pessoas no
entorno da escola.
Por fim, a “Reflexão sobre a ação” que
“refere-se aos conhecimentos originados na
observação e na análise das próprias vivências
corporais e daquelas realizadas por outros”, a
“Análise” que “está associada aos conceitos
necessários para entender as características
e o funcionamento das práticas corporais” e
a “Compreensão” que “refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas
corporais no contexto sociocultural” (BRASIL,
2017, p. 220), seriam atingidos pela Pedagogia do Esporte no sentido de que Graça (1995)
propõe a problematização das ações motoras
durante o jogo com os alunos sendo desafiados a pensar em questões do tipo “O quê,
quando e porquê fazer?” e “Como fazer?”. A
análise e a compreensão táticas das ações
estão presentes também nas propostas de
Bunker, Thorpe (1982), Mitchell, Oslin e Griffin
(2003), Garganta (1995), Paes (2001) e Balbino (2001).
Além das relações apontadas aqui,
uma série de outras poderiam ser explicitadas
quando analisados os objetivos ano a ano da
unidade temática Esportes para os alunos da
Educação Básica. No entanto, faltaria espaço
a tais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como conclusão deste trabalho é interessante notar as enormes vantagens que o ensino das práticas esportivas através do que se entende hoje por Pedagogia do Esporte tem se
comparadas com o ensino reducionista, tecnicista e excludente que pode ser relacionado às
pedagogias tradicionais (SCAGLIA E SOUZA, 2004).
A grande maioria das relações apontadas no capítulo acima, apresentam objetivos que
sequer seriam arranhados pela Pedagogia tradicional mas que são passíveis de serem atingidos
com louvor se utilizadas as práticas propostas pelos autores citados nesta obra.
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A LEI 10639/03 E A VALORIZAÇÃO
ÉTNICA RACIAL NA EDUCAÇÃO

RESUMO: Este trabalho pretende discutir a influência africana na educação, uma vez que este
em seu processo de formação tem conexão direta com diversas línguas entre elas indígenas,
africanos e também dos diversos imigrantes que vieram ao Brasil durante seu processo de
formação e história para enriquecer o léxico da língua portuguesa brasileira. O objetivo desta
monografia é promover uma identidade ao aluno de valorização da cultura africana e, sobretudo, do multiculturalismo brasileiro, a partir da valorização da cultura afro-brasileira nas
escolas.

Palavras-chave: Cultura Afro-Brasileira; Multiculturalidade; Racismo; Preconceito.
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INTRODUÇÃO

N

a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLII prevê que racismo é um crime
imprescritível e inafiançável, neste mesmo artigo ainda se aborda que todas as
pessoas são iguais perante a lei.

Contudo, se nos depararmos no contexto histórico e social do Brasil, percebemos que o
negro sempre foi vítima de preconceitos, além de ser escravizado, nunca foi inserido na sociedade mesmo após a abolição.
O negro sofreu inúmeras repressões na época da colonização, pois a cultura africana
não era aceita devido a um olhar eurocêntrico, os rituais e a religiosidade tiveram que ser cultuadas por meio de sincretismo e a dança entre outros elementos serviam como uma espécie
de resistência a um povo que foi escravizado e teve seu continente devastado pelo processo de
colonização entre os séculos XV e XVI e perdurou durante a “partilha da África”, durante o período denominado como Imperialismo ou Neocolonialismo do século XIX, de acordo com Marina
de Mello e Souza (2008).
Desta forma, foram longos anos de destruição do continente africano que resultou na
inferiorização da cultura e identidade de um povo. A lei 10.639/03 também exerce uma importância pelo fato que por muitos anos o ensino da cultura africana foi esquecido do currículo
das escolas que possui um olhar mais voltado para a história da Europa, excluindo as demais
vertentes.
Além de questões voltadas para currículo, o próprio ambiente escolar exprime uma imagem de valorização do indivíduo branco e essa atitude de certa forma, faz com que a identidade
acabe se perdendo e os negros são afastados de seus direitos de cidadão e lutam por oportunidades semelhantes aquelas que são oferecidas aos brancos.
A lei 10.639/03 que estabelece diretrizes de se trabalhar a cultura e história afro-brasileira e marca o dia vinte de novembro como o Dia da Consciência Negra, uma data que representa
a morte de um líder de resistência quilombola, Zumbi dos Palmares, que lutou pela libertação do
povo africano escravizado, portanto um episódio bastante significativo, logo a legislação vai ao
encontro das reivindicações do movimento negro.
A lei também estabelece que tenha o conteúdo da cultura afro-brasileira a ser abordado
em sala de aula nos livros didáticos, pois muitas vezes havia a imagem estereotipada dos negros, pois não o colocava como um elemento formador da nação brasileira, isso de certa forma,
colabora para aumentar as mais variadas formas de discriminação.
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Deste modo, podemos perceber que o processo de inserção e valorização do negro é
algo muito recente no Brasil e que as questões existentes de racismo, nada mais são que uma
herança de um sistema escravocrata, que excluem uma grande parcela da população de seus
direitos constitucionais, pois a carta magna estabelece a igualdade entre os cidadãos, que de
fato não ocorre quando há a exclusão do negro, preconceito e uma carga de inferioridade se
levarmos em consideração o processo de colonização brasileira.
Outra questão a ser discutida é a importância do ensino da multiculturalidade como
base da inserção do respeito à diversidade e, desta forma, deixa de ser excludente, visando à
formação continuada do professor para que forme um aluno crítico, pertencente à sociedade
mais igualitária.
A Lei nº 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino e cultura afro-brasileira e
altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que estabelece que os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão abordados em todo o currículo escolar, ou seja,
deve ser trabalhado por todas as disciplinas, e em especial pelos professores de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira.
Este trabalho irá abordar sobre a inserção desta lei no ensino fundamental além de discorrer sobre a influência africana na língua portuguesa na medida em que haja um fortalecimento identitário do indivíduo e valorização das heranças culturais do povo brasileiro.
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A TRAJETÓRIA DO NEGRO NO BRASIL
Segundo os estudos de Costa (1967),
no período da colonização do Brasil, o negro
foi trazido como mão de obra barata para trabalhar no chamado novo mundo. O tráfico negreiro era bastante lucrativo para os europeus
que além de explorar a mão de obra de maneira compulsória, ainda tratava seres humanos
como uma simples mercadoria e não respeitavam sua cultura e valores.
Contudo, a abolição da escravidão no
Brasil foi feita por simples pressões que a Inglaterra fazia sob o Brasil em 1822, período
este em que metade da população brasileira
era escrava, de acordo com Rafael de Bivar
Marquese (2006).
Durante a história do Brasil, inúmeras
formas de discriminação racial foram implantadas, como por exemplo, o embranquecimento
da nação que ocorreu durante o século XX e
caracterizou-se por pregar que o homem branco e europeu era melhor do que as demais “
raças”, tanto a negra quanto a indígena.
Segundo João Cruz Costa (1967), entre os anos de 1870 e 1930 houve a inserção
de uma ideologia científica e de evolução, também conhecida pelo nome de racismo científico em que foram totalmente aceitas no país.
Lilia Moritz Schwarcz (1996) afirma que
mediante a essas teorias, a sociedade ter uma
população majoritariamente negra e mestiça,
significava o mesmo que um sinônimo de atraso ao progresso da civilização.
Dessa forma, o chamado “embranquecimento” através da miscigenação vem como
uma aberração na tentativa de se solucionar os
problemas do Brasil, pois nesse mesmo período o Brasil estava à procura de uma identidade
para sua nação, e está de fato tinha que seguir
os mesmos moldes da teoria eurocêntrica que
era pregada. Giralda Seyferth (1998) afirma:
A miscigenação se transformou em um
assunto privilegiado no discurso nacionalista
brasileiro após 1850, vista como mecanismo
de formação da nação desde os tempos coloniais e base de uma futura raça histórica brasileira, de um tipo nacional, resultante de um
processo seletivo direcionado para o embranquecimento da população (SEYFERTH, 1998,
p.43).

Desta forma, a teoria do embranquecimento foi pregada no Brasil durante o período
pós-abolição, o que colaborou para uma formação de imagem cada vez mais negativa do
povo negro e este não foi inserido na sociedade. De acordo com Mariza Corrêa (2001), os
intelectuais brasileiros eram totalmente a favor
destas ideias entre eles, Euclides da Cunha,
Silvio Romero, Nina Rodrigues, Paulo Prado,
Oliveira Viana, Gilberto Freyre.
Estes intelectuais acreditavam na falsa
ideologia que os problemas do Brasil seriam
solucionados através de uma simples miscigenação, na ideia de que o sangue do europeu iria purificar o sangue primitivo de negros
e indígenas, de que o homem branco seria o
“bom” ou “civilizado” e que os demais seriam
responsáveis pela “barbárie” e por todos os
acontecimentos negativos do país.Thomas E.
Skidmore (1989) afirma que:
A teoria do “branqueamento” (...) [é]
aceita pela maior parte da elite brasileira nos
anos que vão de 1889 a 1914, era peculiar
ao Brasil (...) baseava-se na presunção branca,
às vezes, pelo uso de eufemismos “raça mais
adiantada” e “menos adiantada” e pelo fato de
ficar aberto à questão de inferioridade inata. À
suposição inicial, juntavam-se mais duas. Primeiro a população negra diminuía em relação
à branca por motivos que incluíam a suposta
taxa de natalidade mais baixa, a maior incidência de doenças e a desorganização social.
Segundo – a miscigenação produzia “naturalmente” uma população mais clara, em parte
porque o gene branco era mais forte e em parte porque as pessoas procurassem parceiros
mais claros que elas (SKIDMORE, 1989, p.81).
Preocupados com essas questões, intituladas como “democracia racial” entre outras titulações, que foram estabelecidas pelos
estudos de Antônio Sérgio Guimarães (2005)
em que este ressalta que o termo foi adotado
pelo antropólogo norte-americano Charles Wagley no final do século XIX, e que mais tarde foi
disseminada na obra Casa Grande e Senzala
de Gilberto Freyre, publicada em 1933, na qual
aborda que o governo brasileiro forçado a abolir a escravidão no Brasil, introduziu a mão de
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obra dos europeus imigrantes para trabalhar
nas lavouras de café e os negros não tiveram
uma política que o interessem e acabaram à
margem da sociedade.
Desta forma, através do discurso implantado de que a sociedade brasileira deveria estar embranquecida para ser sinônimo de
progresso, há estudos abordados por Gislene
Santos (2006) que afirma em sua pesquisa
que qualquer estrangeiro negro que decidisse
entrar no Brasil era proibido, as facilitações estavam destinadas somente aos imigrantes europeus.
Contudo, o mestiço que dependendo
do “grau” da cor de sua pela era intitulada
como “meio branco” e também possuía tratamento diferente que o aquele que apresentava
a negritude de fato. Vale ressaltar que essas
práticas que eram realizadas no passado, persistem até hoje, muitas pessoas não se consideram negra e não absorvem dessa cultura
afro-brasileira por preconceito e falta de identidade que foram atacados por séculos diante
da ação do colonizador.
De acordo com Maria Aparecida Bento
e Iray Carone (2002), a questão do embranquecimento ocorreu de fato a fim de desmoralizar, e que houvesse um processo de negação
da própria cultura negra, que esta população
não se aceitasse como indivíduo e participante
da sociedade, e o pior, que estes se culpabilização pela sua situação econômica e social.
Essas ideologias que eram pregadas
durante o século XX, serviram de certa forma
para criar um sentimento de superioridade ao
branco e de destruição tanto mental, corporal
e ideologicamente do negro.
De acordo com Kabengele Munanga
(1999), essa situação fez com que cada vez
mais os negros procuraram branquear sua família, essa situação era necessária para que
este não sentisse tanto preconceito. O que
ocorre é que em pleno século XXI, ainda há
reflexos dessa chamada teoria de embranquecimento e da escravidão, há uma luta dos afro
descentes para uma aceitação na sociedade e
afirmação de sua identidade, pois o Brasil foi o
país onde durou a escravidão e não houve uma

política que de fato inserisse estes na sociedade, ao contrário, além de serem tirados de seu
país, sofrido castigos, foram tratados como um
grupo distinto do restante dos brasileiros, portanto, hoje há uma luta para se alcançar uma
sociedade menos injusta e preconceituosa que
promovam de fato a valorização da diversidade étnica e cultural, e que todos sejam de fato
acolhidos na sociedade.

AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS NO
BRASIL
O processo de redemocratização brasileira é algo recente na sociedade, mediante
a um alto grau de desigualdade que passou a
dar interferência nas conquistas de cargos e
almejar maiores patamares na sociedade, pois
de acordo com Florestan Fernandes (1978),
afirma que os negros eram antes evitados e
repudiados nos escritórios, nas fábricas, nos
bancos e em grandes empresas comerciais.
As políticas afirmativas são inerentes
de uma sociedade que vivem sob um estado
de direito democrático, para um alcance maior
do ensino superior, desta forma a política conhecida como cotas pregam o ideal de igualdade, que neste sentido, assistem a um direito
constitucional do direito à educação, segundo
Carmem Lúcia Antunes Rocha (1996).
De acordo com Luciana Jaccoud e Nathalie Beghim (2002), os argumentos básicos
para a inserção de uma política pública é oferecer tratamento de igualdade a todos e que de
acordo com Joaquim Barbosa Gomes (2002),
não se alcança um parâmetro de superação
das desigualdades apenas nas políticas de
educação, mas num todo que deve ser alcançado pelo Estado e pela sociedade.
[...] definem-se como políticas públicas
e privadas voltadas a concretização do princípio constitucional do princípio constitucional da
igualdade material à neutralização dos efeitos
da discriminação racial, de gênero, de idade,
de origem nacional e da competição física. Na
sua compreensão, a igualdade deixa de ser
simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo
constitucional a ser alcançado pelo Estado e
pela sociedade (GOMES, 2002, p.128).
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Em uma sociedade em que existem as
mais variadas formas de discriminação tanto
em relação com negros, mulheres e crianças
entre outros, que estes devem ser vistos em
sua especificidade. Desta forma, as políticas
afirmativas salientam o direito da igualdade,
mas, sobretudo, o da diferença também. Essas políticas são de certa forma uma maneira
de reparação a um passado de humilhação e
discriminação que se deu ao negro, não que
estas vão apagar tudo o que foi feito durante
a história, mas que se repare de certa forma,
das atrocidades cometidas. Ainda em defesa
dessas políticas de afirmação, Boaventura de
Souza Santos (2003), afirma:
[...] temos o direito a ser iguais quando
a nossa diferença nos inferioriza; e temos direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de
uma igualdade que reconheça as diferenças e
uma diferença que não produza, alimente ou
reproduza as desigualdades” (SANTOS, 2003,
p.56).
O Brasil é formado por múltiplas correntes culturais, desta forma deve-se privilegiar
o ensino de todas as vertentes na Instituição
escolar, pois nesse ambiente, os educadores
estão construindo indivíduos que deve ter sua
identidade cultural preservada. Os educadores devem agir para que haja a erradicação
de qualquer tipo de discriminação ou exclusão
nos bancos escolares em todas as etapas da
educação básica.
De acordo com Freire (1992), o educador deve trabalhar a multiculturalidade:
[...] 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, proibida
de ser (FREIRE, 1992, p.156).

Ao se trabalhar os elementos de multiculturalidade, tem-se a criação de um ambiente
reflexivo, que busca compreender a mentalidade e evita o surgimento de ações discriminatórias, portanto a escola deve promover um
ambiente de empatia e respeito às múltiplas
culturas. De acordo com Candau (2002), a partir do momento em que a sala de aula promove
a multiculturalidade como princípio a educação
se transforma em um elemento de respeito mútuo e deixa de ser excludente.
A referida autora ainda ressalta a importância da formação continuada de docentes para que possam trabalhar na conscientização e preservação da cultura brasileira em
sala de aula. De fato, é necessário se livrar das
amarras do ensino eurocêntrico que por muito
tempo se perpetuou no Brasil e reflete sobre a
visão construída por muitas pessoas, um processo que rejeitou a riqueza e a valorização de
todos, mas somente da cultura europeia.
Portanto, a criança que cresce nesse
ambiente que há a falta identitária se interioriza de todos os estigmas negativos vinculados
a uma cultura. A escola também deve envolver em seus trabalhos a colaboração de toda
a sociedade, e contribuir para que o indivíduo
tenha consciência de sua trajetória histórica e
cultural.
No que tange a cultura afro-brasileira, o
resgate e a valorização de seus elementos podem ser trabalhadas em sala de aula de várias
maneiras, como trabalhar a literatura infanto-juvenil, reforçar os modelos para que se reforce a
imagem positiva do negro e da riqueza cultural,
de modo que não se foque apenas nas questões de escravidão:
Se a pessoa acumula na sua memória
as referências positivas do seu povo, é natural que venha à tona o sentimento de pertencimento como reforço à sua identidade racial.
O contrário é fácil de acontecer, se se alimenta
uma memória pouco construtiva para sua humanidade (LIMA, In: MUNANGA, 2005, p.120).
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Munanga (2005) ressalta a importância
de os professores ajudaram a disseminar a cultura africana que foi por muito tempo ignorado,
para que todos tomem consciência que tem
uma grande contribuição para nossa formação
cultural.
De acordo com Maria José da Silva,
em seu artigo ressalta que o teatro, um importante elemento ocidental de expressão artística
que sua gênese é creditada aos gregos, existe
há muito tempo na forma de uma tradição ioruba conhecida por Irin Ajo, que tinha como
princípios garantir a diversão e entretenimento
do público. É preciso de fato, acabar com os
estereótipos e na sala de aula deve se lutar
pelo reconhecimento da história, o docente
deve trabalhar com lendas, comida, dança e
todos os elementos que retratam a história do
povo negro.
De acordo com Silva (2005), também
se pode trabalhar com contos e fábulas que
foram elementos deixados de herança pelo
povo africano e também trabalhar aspectos
como a musicalidade e a corporeidade, além
do ritmo que está presente em vários elementos da dança afro-brasileira e a própria língua
que utilizamos possui heranças da cultura afro.
Trabalhando com esses elementos é possível
despertar o interesse, a curiosidade e a criatividade dos educandos.
Ao se trabalhar dessa maneira, a escola estará agindo na promoção do respeito às
diferenças, de acordo com Delors (2003):
A educação deve, pois procurar tornar
o indivíduo mais consciente de suas raízes, a
fim de dispor de referências que lhe permitam
situar-se no mundo, e deve ensinar-lhe o respeito pelas outras culturas [...]. O conhecimento
das outras culturas tornou-nos, pois, conscientes da singularidade da nossa própria cultura,
mas também existência de um patrimônio comum ao conjunto da humanidade (DELORS,
2003, p.48).

É importante que os professores se utilizem de métodos para colocar em prática a
Lei 10.639/03, é fundamental a formação e o
conhecimento do professor sobre conteúdos
referentes aos africanos para que possam ensinar e formar alunos críticos e participativos
da sociedade que não aceitam formas de segregação e discriminação racial, além da valorização dos aspectos linguísticos da língua
portuguesa que obteve contribuição de todos
os povos formadores da sociedade brasileira.

O ALUNO NEGRO NO SISTEMA
EDUCACIONAL BRASILEIRO E A
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
É possível perceber que a vida escolar
de uma criança negra não é nada fácil, pois
precisa viver sob os estigmas do seu povo, e
que muitas nomenclaturas e conceitos históricos utilizados são preconceituosos, é o caso
da “peste negra”, doença que assolou a Europa durante a Idade Média, conforme reflexões
da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira
(1998), em seu livro Metáforas do Cotidiano e
que contribuem para a inferiorização do negro
na sala de aula.
Ana Célia da Silva (1995) aborda que
os alunos sofrem angústia e pressões da sociedade por serem considerados por muitos,
como inferiores e esses aspectos contribuem
para a diminuição da imagem destes educandos, e ainda se tem na sociedade várias imagens que valorizam somente um grupo específico, pois em cartazes, novelas e filmes apenas
se exaltam a figura do branco, e quando se
retrata o negro é sempre na condição de pobreza e empregado, dificilmente como alguém
poderoso que exerce influências.
Se levarmos em consideração o currículo sempre desconsiderou uma abrangência
da diversidade cultural e social, pois sempre
esteve preocupado em transmitir uma imagem
eurocêntrica, de acordo com Gonçalves e Silva
(2007), sempre enalteceu a cultura do branco,
do sexo masculino e cristão, estes aspectos
não sofreram inferioridade dentro da instituição
escolar, pois qualquer personagem, por exem473

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

plo, que se encontra em cartazes ou murais
terá uma quantidade expressiva de modelos
europeus, e os livros didáticos carregavam o
desprezo e a construção de uma inferioridade.
De acordo com Silva (2005, p.21), o livro didático serve como um instrumento de divulgação
de preconceitos: “No livro didático a humanidade e a cidadania, na maioria das vezes, são
representadas pelo homem branco e classe
média. A mulher, o negro, os povos indígenas,
entre outros, são descritos pela cor da pele ou
pelo gênero, para registrar sua existência.”
Dessa forma, é possível afirmar que
inúmeros fatores contribuem para interferir no
processo de ensino-aprendizagem do negro e
cabe à escola mudar essa situação, pois segundo Silva (1998, p.34), se tem um caráter
urgente a reconstrução da identidade e cultura
do povo negro, em que o educador deve ensinar a história do povo negro, para que este
realmente se sinta pertencente da história e tenha noção de seu papel como agente social.
A escola deve ser vista como um espaço que propicia grandes transformações
sociais, que erradique qualquer tipo de discriminação e preconceito, e que tem o papel de
formar um cidadão crítico, autônomo que tenha
acima de tudo, tolerância ao outro. De acordo
com Miriam Abramovay (2013), houve poucas pesquisas em relação às crianças negras
e sempre quando são mencionadas seja em
estudos ou imagens, mostra-se este indivíduo
legado ao trabalho, que quando não estava realizando as tarefas, encontra-se às costas de
suas mães, para que seja possível trabalhar
tendo as mãos livres.
Se compararmos as constituições promulgadas em 1824 e 1988, podemos ver claramente que a primeira constituição brasileira
proibia os negros de frequentar as escolas de
acordo com Hélio Santos (2002), essa intervenção também estava ligada ao fato de que
o acesso à educação significa um processo
para ascensão social. Contudo, em nosso atual conjunto de leis, em seu artigo 205 prevê
a igualdade de direitos e que o estado está
incumbido de promover e incentivar políticas
de reparação, no caso da população afro-brasi-

leira que foram por muitas vezes ignoradas no
processo de aquisição de direitos.
De acordo com Hélio Santos (2002), a
partir do momento em que grande parte do litoral brasileiro estava ocupado por Quilombos,
houve a necessidade da criação da lei de terras de 1850, que garantia o direito de posse a
partir de títulos de compra, deste modo, gerou-se mais um artifício de exclusão da população
negra, pois naquele momento o país estava
sob as ideologias de embranquecimento da
população.
Ainda de acordo com o mesmo autor,
a Guerra do Paraguai foi um dos mecanismos
para a diminuição da população negra no país,
pois, os negros que iam ao combate recebiam
liberdade ou terras, contudo, poucos retornavam e muitas vezes os negros lutavam no lugar
dos filhos de grandes fazendeiros.
As próprias legislações criadas em relação à escravidão são motivos de chacota,
como a lei dos sexagenários, pois era muito
raro um escravo chegar a essa idade devido
à realização de trabalhos compulsórios e a
lei do ventre livre como afirma Santos (2002),
que as crianças que nasciam a partir de 1871
estavam libertas, mas que de certa forma, a
aplicação desta lei serviu para a desestruturação das famílias negras e que muitas crianças
eram encaminhadas aos abrigos e muitas não
sobrevivem, em que podemos perceber de se
tratar de mais uma artimanha para exterminar
a negritude.
O trabalho também foi negado a esta
população que através do decreto de 28 de
junho de 1890, todos os estrangeiros aptos estavam autorizados a entrar no Brasil, mas que
somente os oriundos da Ásia ou África necessitavam de autorização do Congresso Nacional
para serem admitidos, conforme explica Abdias do Nascimento (1978, p.71).
Deste modo é importante frisar que estas foram apenas algumas medidas utilizadas
para excluir e segregar a população negra no
país, mas se ressalta que de acordo com Fanon (1979), as pessoas não devem assumir a
culpa pelas atrocidades cometidas no passado, mas devem ter a responsabilidade moral e
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política de erradicar qualquer tipo de preconceitos e discriminações.
Contudo todas essas situações ligadas
fortemente ao racismo pode explicar, segundo as pesquisas de Maria Helena Souza Patto
(1991), que o racismo presente nas escolas
pode ser um dos fatores que geram a baixa escolaridade e o baixo rendimento das crianças
negras em relação às brancas. Outra pesquisa
realizada no ano de 2009, os pesquisadores
Ricardo Madeira, Marcos Rangel e Fernando
Botelho, com base em estudos da prova SARESP – Sistema de Avaliação do Rendimento
Escolar do governo estadual da cidade de São
Paulo constatou que os melhores desempenhos estavam entre as crianças brancas.
Tais elementos afirmam a exclusão social que existe nas instituições escolares e que
os educadores devem estar preparados para
reconhecer e eliminar práticas racistas a fim de
promover o acesso e permanência de todas à
escola, pois muitas vezes o baixo desempenho
dos alunos negros se deve a existência de práticas racistas na escola que muitas vezes estão
presentes no currículo oculto da instituição. Abdias Nascimento (1978) afirma que além das
questões de preconceito existentes, o currículo
possui uma estrutura eurocêntrica, o que colabora para inferiorizar a imagem do negro:
O sistema educacional [brasileiro] é
usado como aparelhamento de controle nesta
estrutura de discriminação cultural. Em todos
os níveis do ensino brasileiro – elementar, secundário, universitário – o elenco das matérias
ensinadas, como se executasse o que havia
predito, a frase de Sílvio Romero, constitui um
ritual de formalidade e da ostentação da Europa, e, mais recentemente dos Estados Unidos.
Se a consciência é memória e futuro, quando e
onde está a memória africana, parte inalienável
da cultura brasileira? Onde e quando a história
da África, o desenvolvimento de suas culturas
e civilizações, as características de seu povo,
foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Quando há alguma referência ao africano
ou negro, é no sentido do afastamento e da
alienação da identidade negra [...]. Falar em
identidade negra numa universidade do país

é o mesmo que provocar todas as iras do inferno, e constitui um difícil desafio aos raros
universitários afro-brasileiros (NASCIMENTO,
1978 p. 95).
Apesar do ano da publicação das
ideias de Abdias Nascimento, se faz completamente contemporâneo em nossa sociedade,
pois mesmo após a criação da lei, ainda se
tem muitas dificuldades em relação ao ensino
da cultura afro-brasileira, se faz necessário à
formação continuada de docentes que muitas
vezes se formaram pela ótica eurocêntrica, e
que as esferas públicas realmente estejam engajadas na formação de uma sociedade mais
justa e igualitária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da história do Brasil, o negro passou por uma forte ideologia de inferioridade,
aliás, até a justificativa que o trabalho estaria ajudando o negro ao se humanizar.
Neste trabalho também se constatou que há uma grande dificuldade do aluno negro ter
sua identidade reconhecida, isso devido a uma enorme quantidade de livros que formaram milhares de gerações que ressaltam o negro em péssimas condições, em trabalho compulsório e
nenhum se preocupou em valorizar a cultura afro-brasileira.
Somente a partir de 2003, com a criação da lei 10.639/03 que o negro e seus movimentos foram lentamente tendo mais visibilidade e se instaurou a obrigatoriedade do ensino de
história e cultura da África e dos afro-brasileiros, com a inserção de diretrizes curriculares sobre
o referido tema.
É importante ressaltar que se faz necessário o conhecimento por parte dos educadores
durante o processo de formação inicial ou continuada da cultura afro e que esta também seja
valorizada no contexto da sala de aula, que haja uma contemplação da história, além da valorização da contribuição africana na formação da língua portuguesa brasileira. Além disso, a prática
do ensino e respeito as mais variadas culturas, representam uma ferramenta na luta contra o
preconceito, que infelizmente ainda está presente em nossa sociedade.
O processo de valorização da história e cultura africana é essencial para a autoestima
do aluno negro que como foi constatado através de pesquisa bibliográfica, reflete na escolarização e baixas notas deste educando. Logo, o ensino da cultura afro-brasileira é ideal em todas
as etapas da educação básica, no entanto, neste trabalho foi dada maior ênfase no ensino fundamental, em que os alunos já podem ter uma maior criticidade do que no ensino infantil, para
aprender e valorizar elementos culturais de sua história.
No entanto, na educação infantil, devem-se trabalhar as relações raciais através do encantamento, não precisamos falar de racismo, mas precisamos e devemos ampliar o repertório
das crianças de forma que a criança negra se sinta representada e a criança branca veja as diferenças do mundo além do padrão que ela já vê nas mídias. Desse modo a ideologia de inferioridade deixará de ser perpetuada em nossas salas de aula e consequentemente na sociedade.

476

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, M. Relações raciais na escola:
reprodução de desigualdades em nome da
igualdade. Brasília: UNESCO, INEP, Observatório de Violências nas Escolas, 2006.
ALBUQUERQUE, Janeslei Aparecida. O racismo silencioso em escolas públicas de Curitiba:
imaginário, poder e exclusão social. <https://
acervodigital.ufpr.br/handle/1884/26988
>
Acesso em 23/04/2020.
BEGHIN, Nathalie e Jaccoud, Luciana. “Desigualdades Raciais no Brasil – um balanço
da intervenção governamental”. Brasília, IPEA.
2002.
BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em
Preto e Branco. São Paulo: Ática, 2005.
BITTENCOURT, Circe Maria F. Pátria, Civilização e trabalho. São Paulo: Loyola, 1990.
______. Constituição (1988). Constituição da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
______. Presidência da República. Lei n.
10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá
outras providências. Brasília, 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 15 de
Maio de 2020.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil. Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
l9394.htm>. (Conhecida como Lei de Diretrizes e
Bases da Educação – LDB). Acesso em: 15 de
maio de 2020.
CANDAU, Vera Maria. Sociedade, Cotidiano Escolar e Cultura (s): uma aproximação. In: Educação & Sociedade. Campinas: 2002, nº 79
CARONE, Iray & BENTO, Maria Aparecida (Horas.). Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Rio
de Janeiro, Petrópolis: Vozes, 2002.
COSTA, João Cruz. Contribuição à História das
ideias no Brasil. 2ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.
CORRÊA, Mariza. As ilusões da liberdade: A escola Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil.
Bragança Paulista: Editora da Universidade São
Francisco, 2001.
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez Brasília, DF: MEC/
UNESCO, 2003.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. 2. ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
FARINA, Sinival, Pedagogia da Mandinga: A capoeira como expressão de liberdade no currículo
escolar e no mundo da rua. Revista Didática Sistêmica, v.13, nº 02, 2011.
FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro
na Sociedade de Classes. São Paulo, Ática, 3.
ed. vol. 2, 1978, p. 153-154.
GOMES. Joaquim Barbosa. Ações afirmativas:
aspectos jurídicos. In: Racismo no Brasil, São
Paulo: Editora Peirópolis, 2002.
Gonçalves, L. A. O e Silva, P. B. G. O jogo das
diferenças: o multiculturalismo e seus contextos.
Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
GUIMARÃES, A. S. A. Racismo e antirracismos
no Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora 3, 2005.
HERNANDEZ, L. M. G. L. A África na sala de
aula: visita à história contemporânea. 5ed. São
Paulo: Selo Negro, 2012.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil.
Rio de Janeiro, José Olympio, 1936.
477

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu. (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil – Identidade Nacional versus
Identidade Negra. Petrópolis: Vozes, 1999.
NASCIMENTO, Abdias do. O Genocídio Negro
Brasileiro: processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. Metáforas do Cotidiano. Belo Horizonte: UFMG,
1998.
ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Ação Afirmativa: o Conteúdo Democrático do Princípio da
Igualdade. Brasília: Revista de Informação, n.
131, jul. /set., 1996. p. 283-295.
SANTOS, Gislene A. dos. A invenção do ser
negro: um percurso de idéias que naturalizam
a inferioridade dos negros. EDUC/FAPESP, Rio
de Janeiro; PALLAS, 2006.
SANTOS, Hélio. Políticas públicas para a população negra no Brasil. ONU, 2002.
SANTOS, Sales Augusto dos. A Lei nº 10.639/03
como fruto da luta antirracistas do Movimento
Negro. In: Educação Antirracistas: caminhos
abertos pela lei federal nº 10.639/03. Brasília:
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade,
2005, p.21-37.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As teorias raciais,
uma construção histórica de finais do século
XIX: o contexto brasileiro. In: SCHWARCZ, Lilia
Moritz; QUEIROZ, Renato da Silva (Org.) Raça
e Diversidade. São Paulo: Edusp: Estação Ciência, 1996.
SEYFERTH, G. Construindo a Nação: Hierarquias Raciais e o Papel do Racismo na Política
de Imigração e Colonização. In M. C. Maio & R.
V. Santos (orgs.), Raça, Ciência e Sociedade.
Rio de Janeiro, Fiocruz/CCBB, 1998.
SILVA, Ana Célia da. A discriminação do negro
no livro didático. Salvador: CEAO, CEDE, 1995.
SILVA, Maria Aparecida (Cidinha) da. Formação de educadores/ as para o combate ao racismo. In: MUNANGA, Kabengele. Racismo e
antirracismos na educação: repensando nossa
escola. São Paulo: Selo Negro, 2001, p. 65-84.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Iden-

tidade: uma introdução as teorias do currículo.
2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: raça
e nacionalidade no pensamento brasileiro. Tradução de Raul de Sá Barbosa. 2 ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1989.
SOARES, Everton Barbosa e JULIO, Maria das
Graças. A Inserção da capoeira no Currículo
Escolar, EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires – ano 16 – nº 156 – maio 2011.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática, 2008.
PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira. Metáforas Negras. In PAIVA, Vera Lúcia Menezes de
Oliveira. Metáforas do Cotidiano. Belo Horizonte: FALE, 1998. p. 105-119.
PATTO, M.A. Produção do fracasso escolar.
São Paulo: T.A. Queiroz, 1991.
WALLON, H. As origens do caráter na criança:
os prelúdios do sentimento de personalidade.
São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1971.

478

Revista Revista
Educar FCE
- 31 ªFCE
Edição
Educar
- 31- Junho/2020
ª Edição - Junho/2020

ILCA CAETANA MARQUES
DA SILVA

Graduada em Pedagogia (2014) e licenciatura
em Artes Visuais (2015) pelo Centro Universitário Ítalo
Brasileiro; Especialista em Neurociência na Educação pela
Faculdade Anhembi Morumbi (2020); Professora de Ensino
Fundamental I - na EMEF Carlos de Andrade Rizzini.

479

ª Edição
- Junho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 31 -ª 31
Edição
- Junho/2020

A ARTE COMO ESPELHO DA DENÚNCIA

RESUMO: Este trabalho será para descrever que a denúncia sempre esteve em proximidade
com a Arte e a contemporaneidade possibilitou novas formas do uso da tecnologia nos processos artísticos. Reunir denúncia e Arte, duas possibilidades em uma, fornece provocações
oportunas para a atualidade. Objetivo: Questionar em como a Arte deixou o seu papel de
contemplação e religiosidade para vir a ser denúncia em sua prática artística. Ao rompimento
com as academias e tantos movimentos artístico que sucederam o outro, qual seria o sentido
da Arte se não nos provocam interrogações e reflexões, levando-nos a discussões sobre os
acontecimentos no mundo?

Palavras-chave: Arte; Videoarte; Ativismo; Denúncia.
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INTRODUÇÃO

O

ponto alto ao estudar sobre a arte é compreender que ultrapassa os limites geográficos e cronológicos, avançando a contemporaneidade, se transformando
pelas manifestações comportamentais da sociedade. Temos como exemplo, as
pinturas Rupestres, a divindade representada pela mitologia grega e a religiosidade nas pinturas
medievais e o rompimento dela no Renascimento. Neste caso, há a conscientização de que a
arte legou e lega o progresso da humanização, resultando em um vasto patrimônio filosófico e
cultural. Em retrospectiva histórica a essas fortes evidências, a arte sempre esteve presente na
humanidade.
Oliveira descreveu que o mundo é dividido em duas dimensões e em sociedades capitalistas modernas, primeiramente na civilização, predominam a necessidade, o trabalho, a
produção material e o útil, em suma, esse é o domínio da não liberdade, da mais-repressão” e,
a cultura da burguesia como a segunda, pois é “para a qual reservamos a beleza, a verdade, a
moral, a filosofia e os valores da “alma”, quer dizer, essa é esfera em que devemos realizar, em
alguma medida, nossos desejos de felicidade e liberdade, desenvolvendo ao máximo as capacidades propriamente humanas” (OLIVEIRA, 2011, p. 247).
O mesmo autor afirma que “a verdadeira arte Moderna protesta contra a lei do valor,
revelando que, na ordem do capital, a felicidade, a liberdade e a paz aparecerão sempre como
realizações idealizadas e abstratas” (2011, p. 248), o que nos leva a pensar na realidade do
mundo em que vivemos, entre a tecnologia que sustenta a massa com entretenimento e a que
sustenta a arte como articulação de diferentes papéis, contrárias ao que a massificação deseja,
ou melhor, a arte instiga questionamentos e investigações históricas para compreender os conceitos artístico de uma obra.
A arte é marcada por obras que ao mesmo tempo encantam por sua destreza em captar
cada sentimento como também nos causam angústia ao denunciar a dizimação de pessoas comuns para que o poder político fosse estabelecido. Há uma diversidade de obras artísticas que
revolucionam e interligam-se historicamente com o nosso presente, já que o presente repete o
passado, mesmo com mais de dois séculos de separação, demonstrando que a violência é uma
doença crônica que consome a sociedade e aniquila vidas.
A metodologia consistirá unicamente por pesquisa bibliográfica cuja contribuição de
cada autor resulta no reconhecimento de que a arte é ferramenta de exposição das mazelas
históricas, sociais, culturais e políticas promovendo a interação e o pensamento crítico reflexivo
dos espectadores das produções artísticas, levando-os a compreensão do mundo.
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A ARTE É O ESPELHO DA DENÚNCIA
Ao refletir sobre denúncia não há como
pensar sobre vida coletiva e para vir a ser
próspera e harmoniosa requer um conjunto de
condições para igualizar os direitos de um viver junto e um viver individual. Surgem, então,
as leis, necessária à humanidade e refrear a
imoralidade inerente ao homem, cujo domínio
do ou sobre o outro seja avaliado de modo
consciente às normas e haja igualdade de direitos e deveres. Não apenas para reger nosso comportamento, mas também para garantir
que políticas sociais se efetivem e forneçam
proteção à saúde, resolução das questões trabalhistas, prestações de serviços, entre outros,
como descreve o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e ainda garante, que a lei
impede aos cidadãos privilegiados financeiramente ou intelectualmente explorem cidadãos
menos favorecidos.

que pudessem considerar o direito do outro e
assegurar o seu. No entanto, algumas leis são
ineficientes e qualquer cidadão que se sentir
ultrajado pelo direito violado, pode “manifestar-se publicamente”, se a sociedade for democrática, e por meios legais vir a conseguir a
alteração.
Pela descrição do CNMP, o órgão que
tem a função de fiscalizar o cumprimento da
lei no nosso país é o Ministério Público, investigando crimes, instaurando inquéritos policiais
e punição aos culpados, entre outras formas
de atuação. O caminho que leva a resolução
do descumprimento da lei é a denúncia. Denunciar é “delatar; acusar em segredo; comunicar, revelar, dar a conhecer; revelar-se a justiça;
dar-se a conhecer (Amora, 2009, p. 199)”.

Para construir uma aproximação à
denúncia e à arte descreveremos alguns aspectos fundamentais de prática artística neste
universo do templo das musas, recrudescendo
Conforme Amora (2009, p. 422) a lei produções que são úteis para servir e suprir
é um “preceito, que emana do poder legislati- aos pedidos ensurdecedores de socorro mudo
vo ou de autoridade legítima. [...] norma, regra; da humanidade.
obrigação imposta”. O Índice Fundamental do
OLHAR NO OLHO DAS MUDANÇAS
Direito (DJI) descreve como incerto a etimologia da palavra lei, mas origina-se da expressão
O universo da arte é construído por hislatim lex derivado do verbo legare ou deligere,
o que sugere “a ideia de estabelecer, tornar tória e essa construção só é possível pela meestável, permanente” e ainda aprofunda a pala- mória. É irrefutavelmente por ela que encontravra lei como o que liga, une e obriga, porque a mos significados e afirmação do passado, bem
lei une a vontade a uma diretriz, “obrigando-a como aprendizagens: “Recordar é amealhar insa tomar determinada direção”, sendo a lei um trumentos para as próximas ações, é analisar as
conjunto de normas humanas ou espirituais. A possibilidades à luz das experiências vividas, é
época em que vivemos é definida por leis go- reviver o prazer das sensações boas e precavernamentais e pelo sistema jurídico. Com a ver-se contra a reincidência das más (WERNEformação da sociedade são as leis que possi- CK, 2011, p. 47)”. O legado cultural, conforme
a mesma autora vem por meio da memória cobilitam a agradável sobrevivência coletiva.
letiva, assim como “a orientação de conduta”,
O Conselho Nacional do Ministério transmitida e ressignificada por instituições goPúblico (CNMP) aponta as leis como respon- vernamentais ou religiosas, se modificando com
sáveis para evitar conflitos e com isso ter-se- a passagem do tempo.
-ia uma administração eficaz do bem comum,
O mundo, constantemente, passa por
cuja organização de regras define o certo e o
errado, ou seja, controla, modifica atitudes e diversas mudanças e os artistas em condição
comportamentos, pois quem não as cumpre, de invenção e intervenção, estão sensíveis e
pode ser penalizados pela transgressão. Nes- atentos a estas influências, “há os que decidisa condição, houve a necessidade da criação ram nutrir-se em fontes distintas, apresentando
dos direitos e dos deveres dos cidadãos, para poéticas profundamente conectadas à memória
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e a características específicas de um contexto
A SINCRONIA DA ARTE COM O
local (WERNECK, 2011, p. 11)”. A indicação do
ATIVISMO
autor, de que a arte se converte em propulsora
de discussões políticas, culturais, de hábitos e
As manifestações artísticas onde quer
comportamentos, se conectando com a Históque seja manifestada ou apresentada, que imria, origina-se do pensamento moderno do artista francês Marcel Duchamp (1887-1968), cujo pulsione as pessoas a reflexões sobre a sociedade atual é nomeada como arte-ativismo. Deconceito sobrepuja a forma.
fine-se ativismo como “propaganda ativa que
De certo, modo a arte desvenda as serve a uma doutrina; militância política (AMOimplicações decorrentes no mundo através de RA, p. 67, 2009)”. Diante dessa definição, Mesobras e projetos que contextualizam e questio- quita (2008) completa que é na ação coletiva
nam o sociocultural, a desigualdade, a opres- que se encontra o entendimento da arte ativissão, a exploração e a humilhação das classes ta, ou militância e arte, cujo intuito é a mudança
menos favorecidas. Volz (2008, p. 21) afirma social e política.
que os questionamentos exaustivos são fundamentais “para toda prática artística, ao passo
Dentro da perspectiva histórica, Chaia
que as respostas são dadas apenas na medida (2007) ressalta dois movimentos importantes
em que estimulam mais perguntas. Discutir a para o sincronismo da arte ao ativismo. O priarte [...] baseia-se, portanto, em interrogações”.
meiro deles foi em 1960, quando surgiram vários movimentos sociais nos Estados Unidos,
Investigar e criar vértices evolutivos para
uma obra de arte é a indicação, conforme Bas- entre eles a luta pelos direitos civis, as manibaum (2008, p. 58), do “desenvolvimento de festações contra a Guerra do Vietnã, as militânuma modalidade de artista”, deslocando-se e cias estudantis e a contracultura, criticando a
articulando-se em diferentes mediações e cons- sociedade e a economia capitalista, tornandotrução de acontecimentos conceituais e críticos. -se referências para acionar o ativismo. Santos
Muitos artistas reinventam a arte ao assumirem (2009) acrescenta que, mundialmente estes
o importante papel de agentes da mudança, movimentos criaram um intenso reflexo aos jodesignando o seu projeto artístico, às classes vens, devido à busca libertária em revoluciomenos favorecidas, à reflexão e ao estímulo de nar e contestar os padrões sociais. O mesmo
pleitear por condições mais dignas, a arte dia- desejo de mudanças também infla os ideais
logando com as pessoas “[...] para denunciar a dos jovens brasileiros que usaram a música,
ideologia das mensagens dos meios de comu- literatura, o cinema e os movimentos sociais
nicação de massa (MATUCK, 2010, p. 95)”.
para aguçar a cultura nacional e o direito à liberdade, “[...] caberia à arte e à cultura a tarefa
Nesse contexto, o artista que conduz
de conscientização e de resgate da cultura gesua obra à reflexão social e política, se apropria
da denúncia aos princípios e aplicações jurídi- nuinamente (SANTOS, 2009, p. 489)”.
cas, legislativas e executivas, expõe Arthur Matuck (2010), motivo pelo qual o artista deve usar
do seu poder, a obra como discurso à transformação das relações de poderes e da propriedade intelectual, “busca denunciar, enquanto o
transgride”. Que todos tenham o direito à informação, afirma o mesmo autor, o conhecimento
não pode ser restritivo, por este motivo o artista,
não esquecendo sua passagem profissional, revelará a “paisagem cultural de seu tempo” e as
proposições que afetam a vida humana.

Salientando que a arte deve tanto superar a política como também a própria arte e
“uma das formas de sabotar a sociedade capitalista e imprimindo novo significado a arte,
gerando a anti-arte ”, melhor dizendo, obras
artísticas que rompiam o contemplar somente,
mas residia na comunhão da apreciação sensorial e apetecer o paladar, “capaz então de
permitir novas possibilidades de ampliação da
vida” (CHAIA, 2007, p.9).
483

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

No início de 1990, ainda Chaia, as novas tecnologias tornam-se portadoras de ideias,
em que a Internet e os meios de comunicação
de massa, representam ao artista a forma mais
ampla de dar vida a sua obra e conceito político, atingindo o clímax da ação ativista. Este é
o segundo movimento cuja sincronia da arte se
dá ao ativismo.

diante das instituições, uma arte ativista com
um conceito manifestou uma nova forma radical de comunicação e estratégias”, através de
uma criativa ação em deixar expostos cartazes
na rua ou incentivar o repúdio as leis, mas ao
conceber um propósito de arte ativismo, requer
antes de tudo deixar transparente qual o sentido da ação e que pretende atingir.

O artista ativista situa-se no interior de
uma relação social, isto é, engendra uma esfera relacional fundada no desejo de luta, na
responsabilidade ou na vocação social que
reconhece a existência de conflitos a serem
enfrentados de imediato. Portanto, torna-se
fundamental no artivismo o reconhecimento do
outro e também a crítica das condições que
produzem a contemporaneidade. Neste forte
envolvimento social, tem-se, assim, reduzida
a autonomia da arte e, em contrapartida, amplia-se a relação entre ética e estética (CHAIA,
2007, p. 10).

O alicerce da cultura moderna é cimentado pelo consumidor e pela sociedade
do entretenimento, assim como também pelo
avanço tecnológico, possibilitando que uma
cultura influencie a outra, desenvolvendo ao artista novas opções conceituais, quer cultural e
ou social, a qual finalmente virá a “desafiar-nos
de maneira que provocam nosso pensamento
e que confrontam as fundações de nossos próprios julgamentos” (BERTHEUX, 2005, p. 15).

O artista libanês contemporâneo Tony
Chakar (2014, p. 84) descreve que: “A arte é
verdade, porque ela fala da verdade de nosso
mundo, e de maneira fiel” afirmando a veracidade histórica de decomposição e fracassos mundiais, acrescentando “a arte destrói o
mundo com lucidez”, mas há a domesticação
tecnológica que afundam profundamente os
acontecimentos. Através do chamado “ativismo Facebook ”, paisagem sólida para florescer novas narrativas, envolvendo o espectador/
usuário do Facebook a ser “ativo contador de
narrativas que construiria sua história mediante
a destruição da unidade simulada do mundo
virtual (feed de notícias, corrente de informações, stream de vídeos)” (CHAKAR, 2014, p.
87), colocando o espectador na arte, em tempo real, mostrando as adversidades do mundo
e permitindo a se expressar contra os sintomas
do mundo.
Para fortalecer a ideia descrita por
Chakar, Mesquita (2008, p. 101) expõe que a
arte “vinculada à vida, ao engajamento perante os conflitos do mundo e uma atitude crítica

A grandiosidade da arte, descrita por
Cartaxo (2013) é incorporar em suas obras a
pureza de relatar os acontecimentos reais e reflexão sobre o mundo, em que se nota a visão
do artista em meio aos conflitos humanos, debulhando acontecimentos violentos sob o olhar
interpretativo e vigilante do artista. Isso, ainda
os autores, ocorre em várias passagens históricas com tal frequência, assimilando as obras
artísticas, tanto universais como sem fazer parte do tempo, ou melhor, podemos sentir que
são semelhantes a tantas outras situações atuais, que não importa a estética específica do
período de criação.
Há uma exatidão na complementação
de Aguiar (2008, p. 36) sobre a colocação dos
autores acima “[...] Ao se relacionar com outras
atividades humanas, a arte deixa transparecer
seu forte caráter de protesto social”, mesmo
porque os conceitos da arte não se despem do
compromisso social, criticando ferozmente a
realidade que tolhe a autonomia e para isto ser
efetivo a arte “se torna relevante quando está
inserida em uma crítica da cultura, da sociedade capitalista, da razão científica, da cultura do
entretenimento e alienação das consciências
(AGUIAR, 2008, p. 38)”.
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O século XIX foi marcado por sangrias
revolucionárias, causando a perda de poderes
entre a monarquia e a Igreja, cujas Revoluções
Industrial e Francesa fundiram a espada crucial para as transformações na arte, afirma Strickland (2004), ressecando as eras e brotando os “ismos”. Em meio a essas reviravoltas
históricas, colocaremos nossa breve atenção
ao Romantismo . Um tempestuoso movimento
cultural culminou em manifestações nas várias
linguagens artísticas, cuja inspiração do artista não mais seria alicerçada por regras acadêmicas de ordem e equilíbrio, mas, ressalta
Cartaxo (2013) por um vendaval de emoções
como o sofrimento e o medo, surgindo o Romantismo. A emoção é a regra entre os artistas
românticos, “Rebelando-se contra a Idade da
Razão do período neoclássico, a era romântica
de 1800-50 foi a Idade da Sensibilidade (STRICKLAND, 2004, p. 76)”.
Mas há uma nebulosa consequência
da Revolução Industrial para os artistas, relata
Gombrich (2012), que para não ficar sem o alimento, devido ao “declínio do artesanato” cedia aos desejos de uma sociedade emergente,
rendendo a arte a gostos populares:

artística mais tendenciosa para o romantismo,
influenciados pela História, inspirando fatos da
história nacional.
Entre o final do século XIX e o início
do século XX, Stangos (2000) descreve que
iniciava a arte moderna e nesse período ocorriam paralelamente mudanças sociais, políticas
e econômicas, no desenvolvimento filosófico e
científico. O autor diz que a arte moderna era
chamada de arte genérica, por refletir várias
atitudes comparáveis na sociedade, tornando-se uma força libertadora no início do século
contra a opressão. O mesmo autor afirma que
a nação da vanguarda atribuiu uma grande importância que se tornou um sinônimo ou experimentação que na época parecia ser o único
modo de avaliação na arte. Mas quanto a isso
há que se fazer uma importante observação:
[...] a arte moderna, não menos do
que a arte antiga, surgiu em resposta a certos
problemas bem definidos. Os que deploram o
rompimento com a tradição teriam de remontar tempos anteriores à Revolução Francesa
de 1789 e poucos achariam isso possível. Foi
então que, como sabemos, os artistas se auto
conscientizaram do problema “estilo”, e, sempre que o assunto era debatido, começavam a
experimentar e a desencadear novos movimentos que usualmente adotavam um novo “ismo”
como grito de guerra (GOMBRICH, 2012, p.
557).

Devo ter acrescentado que tais pinturas
dramatizadas geralmente alcançaram grande
sucesso em exibições, mas não tardaram em
perder seu apelo [...] os costumes elaborados
e os cenários logo não parecem tão convincentes e os gestos heróicos parecem afetados. [...]
Pois é óbvio que nem toda essa arte era tão
Cauquelin (2005) ressalta que a arte
vazia e convencional [...] (GOMBRICH, 2012, moderna suscita de um rompimento com as
p. 504).
antigas normas acadêmicas, que era excessivamente defendida e conforme a decisão toEntre as características do romantismo mada pelo salão anual e mesmo com essa
estão o subjetivismo, cujo ego do artista é enal- ruptura não houve abandono dos valores que
tecido expondo como tema suas próprias emo- tinham reconhecimento e nem do anseio de
ções; a idealização, os personagens ou paisa- estabilidade que ofereciam o academicismo a
gens das obras são imaginadas com exageros uma quantidade limitada de pintores. Dividiame perfeitos; o sentimentalismo, literatura emo- -se em muitos grupos liberais, mas que ainda
tiva em poemas saudosos, amargos e desilu- estavam localizados na região parisiense, os
didos que remonta a realidade somente pelos pintores fizeram uma crítica pública, formando
sentimentos; a natureza é usada para descre- casualmente uma figura do artista como um
ver um sentimento a ser expresso; o grotesco degredado que viria a pertencer a uma esfera
e sublime, “cuja jovem idealizada, se apaixona valorizada e estranha ao mesmo tempo.
por uma criatura horrenda (CATARINO, 2011)”
e ainda descreve a pintura como a expressão
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Em um redemoinho vertiginoso de estilos na arte e marcando a história com desafios
as convenções, enfocando a arte das vontades,
ou pela descrição de Strickland (2004, p. 128),
“qualquer tema era adequado”, acrescentando
que “a arte se afastava gradualmente de qualquer pretensão de retratar a natureza, seguindo na direção de pura abstração [...]”. Stangos
(2000) descreve que o enfoque científico foi
um estímulo para o número de mudanças imaginárias, embora houvesse dúvidas quanto aos
efeitos obtidos nas artes, tanto pelos avanços
científicos ou por parte dos artistas.
Segundo Cauquelin (2005), o artista
era visto pelo sistema comercial como um adversário que o indaga, passa a ser uma pessoa
impossibilitada, que vivia em um “mundo artístico” contraditório dos devidos materiais. O artista nesse período permaneceu solitário como
criador, reconhecido pelos críticos através da
sua biografia e da narrativa de vida.
Os meios de comunicação de massa,
conforme a descrição de Stangos (2000), como
o rádio e o cinema, deixaram abertamente no
ar as novas ideias científicas, independente de
se entender ou não. Assim, eles canalizaram
as atitudes de imaginação em novas direções,
davam coragem para a experimentação mesmo quando não obtinham nenhuma razão com
a verdade, mas havia conceitos e também uma
preocupação com as teorias e ideias com continuidade, permanência, moderava e previam
a natureza do próprio objeto de arte “se não
no sentido temporal, pelo menos no conceitual” (STANGOS, 2000, p. 8), começou a surgir
progressivamente com os principais elementos
das atividades artísticas.
Através de uma aliciação com a vanguarda em movimento é que o artista adquire
a sua visibilidade social, atraindo a atenção do
público e que demonstrava a origem artística,
descreve Cauquelin (2005), e eles não aceitavam que o mercado econômico determinasse as regras ao domínio artístico. Porém, urge
a preocupação de que a arte venha a perder
seu alvo e vir a ser uma produção irreflexiva
do homem e apenas um protótipo de imagens
deliciosas e meramente decorativa.

A PROVOCAÇÃO DA ARTE VÍDEO
Para aqueles cujo entusiasmo verte-se na arte do vídeo e nas realizações artísticas proporcionadas pela tecnologia, ressoar
nos ouvidos preenchendo cada recôncavo da
mente que, afirma Cruz (2003), a eletricidade
é um funil para fornecer informação destilada,
“pura ”. Diante disto, para Arantes (2005), o
sucesso da industrialização equacionada com
a tecnologia, produzindo produtos em grande
escala, criou uma competição com as criações
artísticas, que passaram a criar novas propostas estéticas que somassem com as mudanças
significativas na sociedade, a cultura de massa, ressaltando que ao utilizar as tecnologias
audiovisuais, abre-se o desenvolvimento da videoarte.
Com o uso comum do vídeo e da televisão na década de 60, os aparelhos tornaram-se um recurso mais barato, descrito pelo
site do Itaú Cultural, com isso os artistas reconstroem seus trabalhos com “outras mídias
e linguagens”, cujos acontecimentos artísticos
simultâneos ocorrem neste período: a arte pop,
o minimalismo e a arte conceitual, como também as instalações, performance e happenings.
Aos vinte cinco anos da televisão, conforme Zanini (2003), surge uma nova mídia:
o vídeo arte. Os precursores desta nova experimentação são: o artista coreano Nam June
Paik (1932 - 2006) e o artista alemão Wolf
Vostell (1932 - 1998), cujos panoramas artísticos estavam voltados para a tecnologia da
TV, devido ao interesse da massa ao se tornar consumidor voraz deste meio. O crescente
desejo em combater esse consumo, ainda o
mesmo autor, os artistas realizaram diversas
pesquisas e experiências, usando um recurso
avançado na época, o equipamento portátil de
vídeo Sony, o vídeo Tape Recorder:
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Isso significava a concretização de um
sonho: a utilização individual do mais poderoso
instrumento de comunicação de nossa época,
até então operacionalizado em níveis comercial
e estatal. Sua produção, de um apuro técnico
crescente, assinalou-se desde logo por uma
contextualidade de elementos sociais e especulações de valores transcendentes (ZANINI,
2003, p. 51).

15 segundos diante de um quadro de museu,
ou muitas vezes em tempo escasso na visita a
uma exposição, consideram um exagero a “perda de tempo” vendo o mais simples programa
de videoarte (ZANINI, 2003, p. 54).

A videoarte não está isenta do maneirismo e o academicismo presente em qualquer atividade artística, mas tem como obrigação abastar a estética tradicional, declara Zanini (2003)
A contribuição para o manuseio e ao opondo-se ao sistema antigo, validando as nobarateamento dos áudios vídeos surgiu também vas utilizações de comunicação tecnológica.
pelo filme de bitola super-8 , usados pelo cinema
e nos comerciais de TV, facilitando e ao mesmo
Sob os resquícios da ditadura política,
tempo dando um impulso ágil ao trabalho ar- relata Arantes (2005), o Brasil em 1950, entra
tístico, arte e tecnologia, em processo evolutivo no acelerado mundo da industrialização. Neste
de filmar e projetar simultaneamente, levando o processo, continua a autora, o artista Abraham
público a participar “[...] a videoarte surge como Palatnik inaugura no Brasil a arte híbrida, ou seja,
extensão natural do trabalho de artistas do cor- arte e tecnologia, deixando ao esquecimento a
po ou artistas conceituais. (MORAIS, 2010, p. pintura e a figuração tornando “non grata” os
73)”. Porém, a disseminação da videoarte rece- valores da sociedade brasileira. Expõe um ano
be algumas críticas levantadas pelo mesmo au- depois na 1ª Bienal a obra aparelhos cinecrotor, em que a tecnologia não é o crucial e sim as máticos , desnudando novos caminhos para a
múltiplas maneiras em que o artista a usa, como arte eletrônica, indo ao encontro dos grupos
também deve evitar a ansiedade da criação de Ruptura e Frente, formado por pintores e esculum videoteipe para compor seu currículo, sem tores paulistas, consolidando o concretismo e
que haja uma ínfima crítica ao meio tecnológi- o neoconcretismo, “estilhaçando os paradigmas
co. O autor ainda dá continuidade às críticas ao da arte representativa” (ARANTES, 2005, p.86).
afirmar que o público de museus e galerias se
cansa das projeções, pois se assemelha a tePorém, vale ressaltar que Machado
levisão ou ao cinema. Mas há uma defesa de (2003) discorda, ao descrever as contradições
outro autor quanto a isto:
quanto aos relatos das primazias experimentais
do vídeo no Brasil, porque “são obscuros e conA história da videoarte demonstrou o traditórios”, pois acredita ter sido o artista brasiquanto a criatividade de seus autores esbarrou leiro Antônio Dias o primeiro a apresentar obras
na indiferença e mesmo na hostilidade dos re- de videoarte, mesmo vivendo na Itália.
ceptores. Incompreensível, aborrecível, desinteressante, inócua eram e são adjetivos a que
Em 1960, com o prenúncio da linguaacrescenta a sua subestimação motivada pelos gem digital e computacional, o artista e crítico
chamados “defeitos” ou “enganos” técnicos, de arte Waldemar Cordeiro (1925-1973), faz
que contrastam com a sofisticação da televisão uso do computador para suas obras, vulgo
de estúdio. Alguns teóricos do vídeo têm assina- “computer art”, transformando a figura fotográlado que o “aborrecimento” do vídeo não seria fica em caracteres, Arantes (2005) aponta que
maior que o da TV, a cujos programas intercala- Cordeiro acreditava nas inovadoras possibilidos de propaganda, promoções do canal, spot, dades de experimentações do artista moderno
etc. todos bem ou mal se acostumam. Falta de com a tecnologia, usando o “computer art” para
hábito ou de paciência em permanecer diante fomentar mudanças sociais, inserindo diálogos
de um monitor que por alguns minutos nos traz sociais e políticos.
mensagens inconfrontável com a atitude standard das emissões da TV? É bem possível. Muitas pessoas que não empregam senão 10 ou
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Com a organização da exposição pioneira de vídeo arte no Brasil, pelo professor e
curador Walter Zanini (1925-2013), também diretor do MAC, e outras manifestações na área
da arte e tecnologia, assim como os “primeiros
poemas informatizados [...] Waldemar Cordeiro
organizou a exibição internacional Arteônica”
(ARANTES, 2005), apoiando alguns artistas
que estavam integrados aos meios de comunicação de massa, o professor Zanini incentivou,
com política cultural, a produção de artistas,
jovens universitários e centros museológicos.
Neste ínterim, forma-se o Instituto de Pesquisa
em Educação Arte e Tecnologia de São Paulo
(Ipeat), reunindo vários artistas ligados à arte e
tecnologia como Artur Matuck, Paulo Laurentiz,
Mario Ramiro e outros.
Há uma importância em descrever os
relatos de Machado (2003) quanto ao movimento da videoarte no Brasil, que as obras dos
artistas plásticos Hélio Oiticica, Arthur Barrio,
Lygia Pape e outros, foram essenciais para concretizar essa nova forma de expressar a arte e
ainda, de expor a denúncia em cada obra.
No rastreamento dos rumos da videoarte, vale apontar que durante a ditadura brasileira, os meios de comunicação, ainda mais a
televisão, tornaram-se “um fator de integração
nacional e um meio de legitimação do poder
discricionário”, ou seja, a televisão era tão comum na sociedade que a ditadura usou-a sem
qualquer tipo de restrição a seu favor, por isso
os artistas recorreram ao “uso poético-crítico
desse meio” (COCCHIARALE, 2003, p. 68). O
que não foi exatamente fácil para os artistas,
devido ao sistema político repressor:
As manifestações se inserem em quadro bastante complexo das relações entre o
papel do artista, o processo artístico e a sociedade, pois o encaminhamento do trabalho criativo, via novos meios, significou uma tomada
de posição extremamente lúcida de negação
ao sistema de poder e de cultura e um decorrente exercício de liberdade [...] para que seus
produtos/obras fossem antes estimuladores
de leituras perceptivas críticas [...] (PECCININI,
2010, p. 14)

Entre as experiências dos artistas pioneiros e as evidências nas ”novas relações de
criatividade das artes com o mundo contemporâneo tecnológico”, aponta Peccinini (2010),
a preocupação vital sempre foi introduzir o
público com a obra, sem o propósito da contemplação e sim a indicação “humanística de
liberdade e de estímulo das potencialidades
perceptivas e reflexivas do ser humano” e primordialmente a reflexão histórica.
Os pensamentos humanos transvestem-se continuamente com o passar dos tempos, conectando-se com o outro e com o mundo, descreve Cartaxo (2009), questionando
não só as tradições, mas propõe novas ideias
e ações, rasgando o véu do conceito uno do
que é arte. Abre-se o zíper comum entre as mudanças sociais e as artes, levando ao debulhar
de manifestações artísticas inovadoras. Surge
então uma ninfa: a arte contemporânea, cuja
diversidade dos movimentos sociais, culturais
e políticos, interferem no manifestar artístico.
A arte por muito tempo separou a obra/
público/artista, cujo artista era iluminado por
uma aura de genialidade e ao público sobrava a contemplação da obra, mas a arte contemporânea surgiu com a convicção de que
a arte deve ser incorporada na vida, descrita
por Cartaxo (2009), sendo assim, a arte não
é posta à parte da vida, mas inserida no mundo, acontecendo em qualquer lugar e o público
passa a fazer parte da obra. A autora refere-se
à arte do conceito ou conceitual, cuja proposta do artista é maior que o objeto apresentado, induzindo o observador a ser ativo com a
obra, levando-o a experiências significativas ou
não. Com isso Farias (2002, p.16) acrescenta:
“A arte contemporânea nasce como resposta
do esgotamento desses ensimesmamento da
arte, com as modalidades canônicas – pintura
e escultura – explorando-se, investigando suas
naturezas até o avesso”. Há outro autor que faz
um acréscimo importante ao que é discutido
neste parágrafo:
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Em grande parte, a arte conceitual
teve uma importância vital no processo de engajamento e de criação de novas linguagens
políticas. Algumas de suas propostas, como
questionar a natureza intrínseca da obra de
arte [...], além de apropriar-se de maneira antagônica das estruturas da mídia, formaram as
estratégias de ação que hoje estão sendo recriadas em muitas práticas coletivas e ativistas,
as quais transformam linguagens em meios de
motivação (MESQUITA, 2008, p. 98).
É imperativo saber que em 1960 germinou vários acontecimentos, o momento em
que o homem festeja sua marca na Lua, a bandeira inglesa é louvada pelos meninos de Liverpool, assim como há a luta pela liberdade
sexual feminina, descreve Mesquita (2008), enquanto no Brasil, erguem-se planaltos e prédios
em um Estado novo, para em seguida sentir o
drama do militarismo em 64 e suportar a carga repressora do governo. Neste contexto, se
estabelece uma aliança da arte com as novas
e complexas formas de pensar e se expressar
sobre a realidade, em busca frenética “para a
própria concepção de arte, para a função social da arte e o papel dos artistas nas sociedades” (MATUCK, 2010, p. 95).

Quanto maior o poder governamental
sobre uma nação, maior é a repressão sobre
as pessoas, erradicando a liberdade de expressão, repercutindo no mundo artístico, o que instiga novas formas de burlar os mecanismos de
proibição e é a arte que fornece a diversidade
de linguagem, porque “uma linguagem é propriedade porque ela contém poder (MATUCK,
2010, p. 96)”, acrescentando o direito da humanidade em saber e envolver-se sobre o que
o afetará, afirmando ainda que “neste processo
de se abrir novos horizontes para a arte, de reclamar novos territórios para sua atuação uma
confrontação é inevitável, desde que os criadores estarão investindo contra os mantenedores
da “racionalidade”, manifestando opiniões contrárias aos opressores.

Para Gianvecchio (2008) a violência na
sociedade, desde a antiguidade ao contemporâneo, sempre esteve presente, causando dor,
sofrimento e morte, mas legitimado pelo poder
do Estado. Amora (2009) descreve a violência
da seguinte forma: “1. qualidade de violento;
2. abuso da força; 3. ação violenta; 4. ação de
violentar”. Mas iremos um pouco mais ao fundo
com a palavra violentar, ainda o mesmo autor:
“1. exercer violência sobre; 2. forçar, obrigar,
constranger; 3. arrombar; 4. estuprar; 5. alterar;
Em um filme hollywoodiano com a dire- torcer o sentido de; 6. Constranger-se; ir contra
ção de Dennis Villeneuve, O Homem Duplica- a própria vontade”.
do, história baseada no livro do escritor e poeta
português José Saramago (1922-2010), o perA arte contemporânea provocadora e
sonagem principal Adam, professor universitá- reflexiva tem como moto “retratar a violência
rio de História e em profunda crise existencial, cruamente”, enfatiza Gianvecchio (2008), no
recita em sua aula o seguinte:
intuito de chegar ao âmago do público, em caráter do choque e incômodos, para entender a
O caos é uma ordem ainda indecifrá- viabilidade da obra e a denúncia, “se não travel. Controle! É tudo uma questão de contro- balhar a sensibilidade e não revelar outras reale. Toda ditadura tem uma obsessão. A Roma lidades, a arte contemporânea, principalmente
Antiga dava para as pessoas pão e circo. En- trabalhos que visam serem objetos de escântretinham o povo com diversão. As outras dita- dalo, perdem sua função artística de aperfeiçoduras usam outras estratégias para controlar amento da subjetividade”.
ideias. Como fazem isso? - Rebaixam a educação! - Eles limitam a cultura, informações, censuram qualquer meio de expressão individual.
É importante lembrar que esse é um padrão
que sempre se repete na história (SARAMAGO,
s/d).

489

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arte Ocidental concebida pelos povos primitivos através das pinturas rupestres, seguido
pelo desenvolvimento de potencialidades de esculturas e imagens a perfeição do feminino e a
majestade do homem, sofreu inúmeras transformações e avanços, conforme o desenvolvimento
humano, tecnológico, social, econômico, político e cultural da sociedade. Porém, era uma arte
voltada a vangloriar e enaltecer a realeza, a nobreza, a religião, a Igreja e a burguesia transmitindo
uma visão do dominante, do vencedor, perpetuando suas histórias e revelando seus heróis e mitos.
Um fazer artístico calcado na beleza estética e na perfeição técnica, permitindo a apreciação.
No século XIX, a arte encontrou seu alicerce e ergueu-se no zelo entre a beleza e a repulsa.
Cada um dos artistas que vieram a seguir, cumpriram a tarefa de denunciar os desmandos e atrocidades cometidos por um sistema contrário a vida humana e ao direito à igualdade, antecipando
o engajamento político, crítico e social tão presente na arte ativista dos anos 1960.
A guerra, a destruição e a desumanização, seja ela mundial ou civil, pode ser incapacitante, inserindo várias pessoas à sombra da insegurança, desesperança e opressão, em que ao
caminhar pelo ”vale da sombra da morte” desejam o ecoar de suas dores e não temer mais o
mal, desejosos de um evento desencadeador que lhes dê alívio às tragédias decorrentes de uma
guerra sem trégua e consequentemente muitas mortes. Os grilhões das guerras são contados
pela história da arte, fornecendo não só a resistência à opressão, mas também apoio social, impulsionando desafios à superação e luta pelos direitos esquecidos por aqueles que têm o dever de
garantir a segurança e equilíbrio nas sociedades.
A arte contemporânea surgida a partir de 1960 promoveu a diversidade de estilos, movimentos, técnicas e empregos de inúmeras materialidades, valorizando o conceitual, o ideológico,
além da participação do público com seus questionamentos e estranhamentos, propondo um
pensamento crítico reflexivo das obras artísticas. Com essa maior liberdade no fazer artístico e a
reverberação dos movimentos sociais, há espaço para o artista engajado, que traduz, registra e
crítica com sua produção a sociedade e seus membros, refletindo o contexto histórico do período.
A videoarte denuncia, portanto ativista, é uma prática artística, unindo a tecnologia e o
fazer humano, estrategicamente emancipatória, pois procura soluções nas questões políticas e públicas, em que oportuniza ao indivíduo a resiliência, criando possibilidades de enfrentamento junto
à sociedade, que deixou de ser modelo ideal.
A videoarte ativista não é estática ou insossa, mas uma conexão frequente e dinâmica entre a arte e o mundo, com uma diversidade infinita de ações dialéticas, resultando em um poderoso
antídoto da memória, sobre os dissabores históricos e opressão ditatorial, sendo a arte denunciadora e que revela os massacres humanos a si mesmo e a natureza. Está repleta de oportunidades
insurgentes, para além das telas e pincéis, alcançando potencial crítico e transformador aos que a
testemunham, induzindo-nos a reflexão sensível sobre as verdades políticas impostas e manipuladoras, derramando-se no espaço humano.
A imagem de uma tela não será esgotada, desde que haja um observador que a intérprete e lhe dê significado, e sem intenção de menosprezar o antigo, mas as
modificações que a videoarte trouxe a arte contemporânea, contribuiu para
modificar a relação artística com o público, aproximando o homem com
a tecnologia e a tecnologia com a arte e vice versa, em uma pulsante
energia irrequieta para constantes mudanças criativas para uma linguagem universal.
A arte está associada à vida, ao cotidiano, que além do seu
valor estético permite a resistência social e cultural promovendo a reflexão crítica do espectador contribuindo para alterações e mudanças
na realidade de uma nação e população, fazendo que fatos históricos
sejam perpetuados, revisitados e relembrados, buscando a não repetição
de suas sequelas e mazelas.
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A RELEVÂNCIA DA ESCOLA DAS GRANDES
METRÓPOLES COMO ESPAÇO PARA O
BRINCAR NA CONTEMPORANEIDADE

RESUMO: O brincar foi impulsionado para dentro das escolas em virtude de fatores como a
inserção da mão de obra feminina no mercado de trabalho, a redução do tamanho das residências e dos espaços públicos para o lazer das crianças, o avanço tecnológico, a diminuição
do tempo dedicado para brincadeiras entre outros. Nesse sentido, o artigo tem como objetivo
uma reflexão sobre a importância essencial do espaço do brincar contemporâneo nas escolas das grandes metrópoles. Com base em uma revisão bibliográfica, analisando trabalhos de
Kishimoto, Almeida, Froebel, bem como artigos sobre a temática abordada a fim de buscar informações, demonstrar como o brincar adentrou na escola tornando-a um espaço privilegiado e imprescindível, nas grandes cidades, no qual a brincadeira na contemporaneidade deve
se fazer presente. A escola é um local onde as crianças experimentam, descobrem, inventam,
aprendem e desenvolvem habilidades, mas sobretudo estimulam o cérebro com o sentimento
de alegria que o brincar traz para a vida.

Palavras-chave: Brincar; Brincadeira; Criança; Escola.
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INTRODUÇÃO

M

omentos prazerosos de muita diversão com os amigos como subir numa árvore,
correr atrás de uma bola, fazer uma ciranda, jogar pião, soltar uma pipa, molhar
os pés nas poças de água da chuva... não devem ficar apenas na lembrança de
alguns adultos. Segundo o autor: “A preferência por brincadeiras de rua, presente na memória
desses antigos moradores de São Paulo, mostra o poder dos jogos tradicionais infantis, perpetuados pela oralidade e pela apropriação do espaço coletivo” (KISHIMOTO, 2004, p. 82).
Pensando na realidade dos grandes centros urbanos e no brincar contemporâneo, o
presente artigo abordará o tema tendo como objetivo a reflexão da escola destas grandes metrópoles, levando a conscientização de seu relevante papel como garantidora do direito de brincar
da criança e o uso da ludicidade no seu dia a dia que além de um aprendizado prazeroso que
enriqueça o conhecimento e contribua para o desenvolvimento integral do educando, também
estimule a convivência com seus pares com inúmeras possibilidades desse brincar em um processo de apropriação da alegria, imaginação, amizade e parceria (KISHIMOTO, 2004, p. 82).
O espaço para o brincar vêm historicamente se modificando. Mediante uma pesquisa
bibliográfica são identificados e descritos fatores como a industrialização, urbanização, a entrada
da força do trabalho feminino, avanço tecnológico, forte influência da mídia, a falta de tempo dos
pais ou até mesmo das próprias crianças fizeram com que estas perdessem seus tempos e espaços para brincar, restando na maioria das vezes apenas a escola como local para seu resgate
e promoção (KISHIMOTO, 2004).
Brincar para se divertir, brincar para aprender, brincar para se desenvolver, brincar para
crescer! As brincadeiras são de vital importância para a ampliação dos saberes de uma criança,
pois estimulam a criatividade e através dela a construção e a evolução do aprendizado, mas primeiramente fornece a alegria de viver.Este trabalho tece a construção de um estudo bibliográfico
qualitativo sobre o tema buscando fundamentação teórica em Kishimoto, Almeida, Froebel, entre
outros autores e a leitura de artigos que fornecem conteúdo para o entendimento da temática
abordada (KISHIMOTO, 2004).
O alemão Friedrich Froebel, (1917) denominava como “dons” os brinquedos e materiais
educativos que criava, pois acreditava que através destes os alunos descobrirem seus próprios
dons.
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BRINCAR NA CONTEMPORANEIDADE: çou a ser atendida fora da família” (DIDONET,
2001, p. 13):
FATORES QUE LEVARAM O BRINCAR
Enquanto para as famílias mais abasPARA DENTRO DAS ESCOLAS
De acordo com Didonet (2001), a partir da segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial chega provocando grandes
transformações por todo o mundo e adentra o
Brasil. Superando o mercantilismo, o capitalismo industrial torna-se a atividade mais importante firmando o trabalho assalariado. Na mesma proporção que as indústrias se fortalecem,
a necessidade de obra aumentava.
A atratividade social e financeira dos
grandes centros, a mecanização das tarefas
agrícolas, a intensificação da atividade industrial somada à necessidade de mão de obra representando maiores oportunidades de emprego, convergiram para o aumento da migração
das pessoas do campo para a cidade, sendo
responsável pela aceleração do processo de
urbanização (DIDONET, 2001).
Outra grande influência foi à transição
do trabalho artesanal para o realizado por máquinas, levando grande quantidade de trabalhadores ao sistema fabril inclusive as mulheres, que durante muito tempo se dedicavam
apenas aos afazeres do lar, do marido e dos
filhos. A contribuição financeira em relação às
despesas de casa, também influencia nesta
decisão. A inserção da mão de obra feminina
no mercado de trabalho alterou profundamente
a estrutura social vigente, modificando os hábitos e costumes das famílias, trazendo consigo a necessidade tanto de um local quanto de
pessoas que cuidassem de seus filhos. Primeiramente as mulheres que não optaram por trabalhar fora, vendiam seus serviços para cuidar
dos filhos das operárias. Eram chamadas de
mães mercenárias (DIDONET, 2001)
Com a presença crescente dos pais
trabalhando nas fábricas foram criados outros
serviços de atendimento às crianças, mas infelizmente aumentam os riscos de maus tratos,
falta de higiene e alimentação. Em razão deste
“[...] problema, que a criança começou a ser
vista pela sociedade e com um sentimento filantrópico, caritativo, assistencial é que come-

tadas pagavam uma babá, as pobres se viam
na contingência de deixar os filhos sozinhos
ou colocá-los numa instituição que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha que ser de tempo integral;
para os filhos de operárias de baixa renda, tinha que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou
para cuidar da criança enquanto a mãe estava
trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela
saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar
a criança. A educação permanecia assunto de
família. Essa origem determinou a associação
creche, criança pobre e o caráter assistencial
da creche (DIDONET, 2001, p. 13).
A crescente e contínua participação
das mulheres no mercado trabalhista implicou
na inclusão de mais um direito muito importante na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, presente em seu:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: [...]
XXV - assistência gratuita aos filhos e
dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
(BRASIL, 1988).
A falta de espaço é um motivo considerável. A população urbana cresceu proporcionalmente ao número de moradias nas grandes
cidades. Todavia, para comportar a quantidade
de famílias o que vemos é a redução crescente do tamanho das residências com áreas de
lazer e quintais quase extintos, muitos prédios
cercados por grandes muros, com seus minúsculos apartamentos e uma pequena área
de entretenimento para a vivência infantil. “Em
tais circunstâncias, isoladas nos espaços privados, ao ver reduzidas suas possibilidades de
experimentar e de expor-se às diversidades, a
infância acha-se pauperizada culturalmente”
(PERROTTI, 1990, p. 95). A limitação dos espaços públicos como praças, parques e jardins
condicionados ao traçado das vias urbanas e
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áreas de circulação, evidencia também a redução dos espaços do brincar.
O crescimento acelerado das cidades
trouxe a violência atrelada à falta de segurança nos locais públicos, presença de estranhos
suspeitos, atividades ilícitas como drogas, tráfego intenso de veículos e os perigos no trânsito são ameaças do mundo moderno, mais
comuns nas grandes cidades, demonstram
a nova caracterização destes locais que não
são mais adequados para a permanência das
crianças (KARSTEN & VLIET, 2006).
Nos últimos dois séculos a humanidade tem passado por intensa evolução tecnológica. A chegada dos brinquedos industrializados, jogos eletrônicos, computador, tablet,
associados ao advento das telecomunicações,
dentre as quais destaco a telefonia celular e a
internet com seus games e mídias sociais trouxeram grandes transformações contribuindo
para modificar inclusive as relações pessoais.
Wamser afirma:
A contemporaneidade nos tem revelado uma infância cada vez mais tecnológica. As
crianças desde a mais tenra idade dominam
o uso de computadores, aparelhos eletrônicos
e celulares. Como conseqüência disso, para
muitos de nossos educandos, o ato de brincar
ocorre quase que exclusivamente de modo eletrônico e virtual. (WAMSER, 2005, p. 11).
Atualmente, o apelo da mídia é constante provocando intenso consumismo. As novidades surgem quase que diariamente e os
brinquedos, agora objetos de consumo, que
substituíram as brincadeiras, são também descartados e trocados por novos, cheios de atrativos e funcionalidades. Para Almeida (2003,
p. 37):
Considerando a realidade em que vive
a criança e a intenção do adulto para com ela,
não se pode esquecer que o brinquedo torna-se, hoje, um objeto de consumo numa sociedade que propõe qualquer objeto para ser
consumido como brinquedo (ALMEIDA, 2003,
p. 37).
Em relação à dinâmica diária das grandes metrópoles, o dia é uma verdadeira corrida
contra o tempo devido ao trânsito, intempéries

climáticas, trabalho, rotinas domésticas, estudo
e outras responsabilidades. Para os pais conciliar essa correria do dia a dia somados à rotina
dos filhos não é nada fácil. Almeida (2003, p.
33) nos lembra que: “Muitas vezes, os pais, sobrecarregados pelos encargos diários e pelas
preocupações do momento, não têm forças ou
coragem para estar ao redor dos filhos, brincar
com eles ou proporcionar-lhes divertimentos
sadios”.
Verifica-se também que o tempo que
as crianças tinham para brincar também diminuiu. Algumas com atribuições domésticas,
cuidando de irmãos mais novos ou mesmo trabalhando, enquanto outras com uma agenda
repleta por cursos extracurriculares. Em virtude
de condições sociais menos favorecidas, algumas crianças precisam trabalhar para complementar a renda familiar. Nas grandes áreas
urbanas é comum as encontrarmos trabalhando nas ruas lavando os para-brisas dos carros,
vendendo balas ou fazendo malabarismos nos
semáforos. Muitos até arriscam suas vidas. De
acordo com o Portal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (2013):
A análise é do relatório do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef), Crianças em um Mundo Urbano (2012). O documento afirma que em 2050, sete em cada 10
pessoas viverão em áreas urbanas e a maior
parte desse crescimento se dá em países de
baixa e média renda. As estimativas sugerem
que dezenas de milhões de crianças vivem ou
trabalham nas ruas de cidades grandes e médias em todas as partes do mundo – e o número vem aumentando em função do crescimento
da população global, da migração e da urbanização crescente (ECA, 2013).
No entanto, nas famílias com melhor
poder aquisitivo é comum à matrícula dos filhos na natação, balé, futebol, judô, inglês entre
tantas outras atividades extracurriculares que
com certeza cooperam para o desenvolvimento de aptidões de meninos e meninas, inclusive de adultos, mas não em demasia. Conciliar
o horário da volta do trabalho dos pais com
o tempo livre das crianças requer equilíbrio e
sensatez (ECA, 2013).
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A junção de todos esses fatores transformou o contexto social afetando diretamente os locais, tempos e a forma do brincar das
crianças das grandes cidades, conduzindo
esse mesmo brincar para dentro das escolas,
tornando-a como um espaço próprio, seguro
e privilegiado para as brincadeiras infantis na
contemporaneidade (ECA, 2013).

A ESCOLA COMO ESPAÇO DO
BRINCAR
Quando pensamos em crianças, automaticamente pensamos em duas situações:
brincadeiras e escola. A princípio, pareciam
duas situações contrapostas, porém, segundo
Carneiro e Dodge (2008, p. 142):
Um dos poucos espaços amplos destinados ao brincar coletivo ainda é a escola,
mas apesar disso, ela possui um papel controverso em relação à atividade lúdica. Enquanto
pais e especialistas afirmaram que ela é um
local de trabalho, para as crianças ela foi vista
como um espaço de brincar (CARNEIRO; DODGE, 2008, p. 142).
Se a própria criança concebe a escola
como um bom lugar para brincar, cabe a nós,
profissionais interessados no assunto, torná-lo
melhor ainda, participando e organizando ambientes motivadores, escolhendo e adquirindo
materiais, objetos, brinquedos e jogos interessantes para um brincar com qualidade. Kishimoto (2002) nos alerta que em muitas escolas:
Os brinquedos ficam expostos como
decoração e não servem de suporte ao desenvolvimento motor da criança. Móbiles são
pendurados no alto, nas paredes, distantes do
olhar e da mão da criança. Enfim o uso do brinquedo destina-se a decoração da sala, e não
como suporte de brincadeira ou de estímulo
para a exploração do ambiente (KISHIMOTO,
2002, p. 34).
O próprio espaço não pode impedir o
brincar. As salas devem mostrar as marcas deixadas pelas crianças, afinal arrumadas demais
impossibilitam a atividade lúdica e muito desarrumadas demonstram que a responsabilidade
quanto à organização não foi transmitida ou

assimilada pelas crianças (FORTUNA, 2004).
Neste contexto, o educador ocupa o
papel principal sendo o garantidor do brincar,
deve ser dinâmico e criativo valendo-se de um
trabalho mais condizente com a natureza infantil, pois como exposto, na maioria das vezes a
escola é a única oportunidade para as crianças
brincar.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E O
PORQUÊ DE SUA UTILIZAÇÃO NA
EDUCAÇÃO
A Declaração dos Direitos da Criança,
aprovada na Assembleia Geral das Nações
Unidas em 20 de novembro de 1959, fortalecida pela Convenção dos Direitos da Criança de
1989 e ratificada pela Constituição Brasileira,
enfatiza em seu Princípio 7º que “A criança terá
ampla oportunidade para brincar e divertir-se,
visando os propósitos mesmos da sua educação” (ASSEMBLEIA Geral do ONU, 1959).
Previsto também pela Constituição Brasileira de 1988, pelo (ECA) Estatuto da Criança
e da Adolescência de 1990 e pela (LDBN) Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1996, outros direitos infantis incluindo o lazer.
As interações e brincadeiras são eixos estruturantes das práticas pedagógicas de acordo
com as (DCNEI) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e o brincar é compreendido como um direito de aprendizagem
e desenvolvimento pela BNCC (Base Nacional
Comum Curricular).
Ao mesmo tempo em que corrobora
com a lei o brincar está contido no lazer e no
aprender, possuindo um relevante papel para o
desenvolvimento infantil, pois através das brincadeiras a criança desenvolve o seu raciocínio
e começa a se expressar com mais facilidade.
É um momento essencial para o desenvolvimento da personalidade e do caráter.
Compreendida assim,
A brincadeira é a fase mais alta do
desenvolvimento da criança – do desenvolvimento humano neste período; pois ela é a representação auto-ativa do interno – representação do interno, da necessidade e do impulso
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interno. A brincadeira é a mais pura, a mais
espiritual atividade do homem neste estágio e,
ao mesmo tempo, típica da vida humana como
um todo – da vida natural interna escondida
no homem e em todas as coisas. Por isso ela
dá alegria, liberdade, contentamento, descanso interno e externo, paz com o mundo. Ela
tem a fonte de tudo o que é bom. A criança
que brinca muito com determinação auto-ativa, perseverantemente até que a fadiga física
proíba, certamente será um homem determinado, capaz do autossacrifício para a promoção
do bem-estar próprio e dos outros. Não é a
expressão mais bela da vida neste momento,
uma criança brincando? – uma criança totalmente absorvida em sua brincadeira? – uma
criança que caiu no sono tão exausta pela brincadeira? Como já indicado, a brincadeira neste período não é trivial, ela é altamente séria
e de profunda significância. Cultive-a e crie-a,
oh, mãe; proteja-a e guarde-a, oh, pai! Para a
visão calma e agradável daquele que realmente conhece a Natureza Humana, a brincadeira
espontânea da criança revela o futuro da vida
interna do homem. As brincadeiras da criança
são as folhas germinais de toda a vida futura;
pois o homem todo é desenvolvido e mostrado nela, em suas disposições mais carinhosas,
em suas tendências mais interiores (FROEBEL,
1887, p. 55-56).
Ao atender necessidades infantis, o
brincar torna-se uma forma adequada para o
aprendizado de conteúdos escolares. O brinquedo pode ser usado como recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa.
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas com vistas a estimular interesses a determinados tipos de conteúdo, emerge
a dimensão educativa potencializando o processo de ensino e aprendizagem.
As brincadeiras desenvolvem o senso
de competência e auxiliam na aquisição de
conceitos, como: nomear, descrever, ordenar,
construir, redigir, criticar, discriminar, entre outros.O brincar estimula a representação e evoca aspectos da realidade. O mundo imaginário
é proposto pelo objeto lúdico. Assim:

O brinquedo propõe um mundo imaginário da criança e do adulto, criador 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. [...] A infância é, também, a idade
do possível (KISHIMOTO, 2003, p. 19, 20).
Kishimoto (1994) possui uma concepção sobre: “O homem como ser simbólico, 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, 1994, p. 21).
De acordo com Almeida (2000) a brincadeira é universal e saudável. O brincar facilita o crescimento e conduz aos relacionamentos grupais e através dele a criança desenvolve
sua liberdade de criação, utiliza sua personalidade integral e descobre o seu “eu”.
Por ser livre de pressão e avaliação,
a brincadeira cria um clima de liberdade, propício à aprendizagem, estimulando interesse,
descoberta e reflexão. Propicia experiências de
êxito, é um canal de comunicação, motiva a superação de objetivos cognitivos e emocionais,
possibilitando a autodescoberta, a integração
e a relação de confiança (KISHIMOTO, 2009).
Marcellino (1990) analisa o lúdico como
um componente da cultura histórica partindo
do seu uso nos relacionamentos sociais, entendendo não somente consumir cultura, todavia
criar cultura que concedem sentido ao existir. O
lúdico pode ser usado como um recurso, que
permite um ensinar de forma coerente, simples
e divertida. A criança, por sua vez, também
constrói seu próprio conhecimento em brincadeiras próprias, as quais chamam de livres. O
professor neste caso não será dono do saber,
ele atuará como mediador, ajudando-a através
do lúdico, incentivando e estimulando descobertas em benefício à aprendizagem.
A importância que têm as brincadeiras e os jogos como parte no avanço para a
aprendizagem resvala na curiosidade natural
das crianças, que devem ser encorajadas a utilizar deste interesse em prol do aprendizado.
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É essencial que o professor incentive, elogiando com palavras de caráter educativo, sempre
que houver um empenho efetuado no sentido
de alcançar o resultado, instigando a busca
de bons rendimentos pela educação, de forma
que o esforço seja reconhecido. Esse desvelo
contribuirá para a formação de vida da criança
como um cidadão:
A inserção dos jogos no contexto escolar aparece como uma possibilidade altamente
significativa no processo de ensino aprendizagem, por meio da qual, ao mesmo tempo em
que se aplica a ideia de aprender brincando,
gerando interesse e prazer (RIBEIRO, 2009, p.
19).
Rousseau (1979, p. 60) nos diz que “a
natureza quer que as crianças sejam crianças
antes de ser homens” e que devemos deixá-las
usufruir plenamente de sua liberdade de fazer
travessuras.
Para Froebel, “a educação mais eficiente é aquela que proporciona atividade, auto-expressão e participação social às crianças” Ele
afirma que a escola deve conceber a criança
como “atividade criadora e despertar, mediante estímulos, as suas faculdades próprias para
a criação produtiva” Froebel (apud ALMEIDA,
2003, p. 23).
Ante isso, a escola deve abarcar o lúdico como um instrumento fundamental a fim de
incentivar a capacidade criadora das crianças
promovendo sua autoexpressão, suas produções com novas descobertas facilitando seu
desenvolvimento e o enriquecimento intelectual. Deve se adequar às necessidades dos
educandos fazendo com que as atividades pedagógicas sejam mais interessantes, significativas e atraentes.
Surge a necessidade de uma nova concepção de aprendizagem que se encaminhe
para uma organização não linear dos conteúdos, permitindo que o educando interage com
o meio social por meio das relações estabelecidas com o educador e com a turma:
O aluno submerso na escola como
uma malha de conteúdos e metodologias desconexos, submerso num espaço onde nada escolheu, nada discutiu e onde nunca ninguém o

ouviu, se vê repleto de aulas, de concepções
de educação contraditórias, onde uns digladiam-se com os outros em busca também de
espaços próprio (DALBEN, 1991, p. 19-20).
O professor deve ser o mediador do
processo de aprendizagem, sendo pesquisador intencional, mantendo métodos estimulantes entre seus alunos, observando seus interesses quanto ao conteúdo trabalhado em sala
a fim de estabelecer um bom relacionamento
entre o que aprende e o que conhece.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a produção do artigo, foi realizada
uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva, com análise de conceitos, informações e
percepções nos livros dos autores estudados.
Tomando-se por aporte literário os trabalhos
de Almeida (2000, 2003), Kishimoto (2002 2009) e Froebel que abordam o brincar e a
educação lúdica.
Para o levantamento bibliográfico, foram analisados alguns artigos científicos, teses
e reportagens que abordam a temática apresentada expondo fatos e considerações que
contribuíram para a elaboração deste trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa possibilitou o entendimento e a reflexão acerca da relevância do papel da
escola como espaço privilegiado para o brincar junto às crianças na contemporaneidade.O
acompanhamento da evolução histórica descrita possibilitou identificar e reconhecer diversos
fatores que levaram ao crescimento acelerado de muitas cidades, tornando-as grandes metrópoles. Este fato desencadeou transformações no contexto social e na estrutura familiar em relação
às crianças.
A soma destes importantes elementos modificou a realidade na sociedade atual impulsionando o brincar para dentro das escolas das grandes cidades tornando-a um local essencial
para atender essa necessidade das crianças.
Desta maneira foi possível compreender que as escolas dos grandes centros urbanos,
se constituíram como garantidoras do direito do brincar da criança na contemporaneidade e que
possuem o privilégio de ocupar um espaço para sua efetiva ocorrência.
O desenvolvimento da criança tem o apoio da brincadeira, que é constituída como um
excelente e eficaz recurso para mediar e facilitar a aprendizagem. Entretanto não podemos esquecer da garantia do tempo para o livre brincar, pelo simples mas imenso prazer que produz e
que a falta dessa vivência deixa marcas profundas. Chateau (1954, p.14) nos diz: “a infância é,
portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta. Estudar na infância somente o crescimento,
o desenvolvimento das funções, sem considerar o brinquedo, seria negligenciar esse impulso
irresistível pelo qual a criança modela sua própria estátua”.
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AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS:
OLHARES PSICOPEDAGÓGICOS
RESUMO: : Quando os educadores encaram os educandos como seres únicos e singulares, que
pensam, interagem uns com os outros, se emocionam e interferem no ambiente em que vivem, construindo e reconstruindo, pois são seres sociais, que interferem no ambiente em que
vivem e, por sua vez, sofrem interferências. Desta forma, há uma reflexão acerca do papel do
psicopedagogo, em como o mesmo pode sensibilizar os educadores para que estejam atentos
a potencializar as inteligências dos seus alunos. A pesquisa de Howard Gardner identificou e
definiu oito tipos diferentes de inteligência. O estudo a seguir propõe um aprofundamento da
teoria das Inteligências Múltiplas, numa perspectiva psicopedagógica, abordando potencialidades de ensino e aprendizagem. Foram pesquisados teóricos do universo psicopedagógico,
que aproximam-se da teoria de Howard Gardner, entrecruzando paradigmas, pressupostos
científicos e propondo intervenções. O principal resultado é promover uma reflexão em relação a esta temática, motivando educadores para uma percepção ampla de seu alunado,
potencializando habilidades e competências já preexistentes. À partir das atividades vivenciadas propostas foram os depoimentos dados que ajudaram para melhoria de concentração no
estudo, melhoria nas notas escolares e maior prazer e alegria de permanência no cotidiano
escolar. O intuito deste estudo é promover um descortinamento numa teoria proposta em
1980 e que ainda é profundamente estudada e aprimorada. Acreditamos na indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa, assim como psicopedagogos comprometidos no desenvolvimento
de pessoas autônomas, cidadãs conscientes, plenas e felizes.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Inteligências Múltiplas; Aprendizagem; Pesquisa.
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INTRODUÇÃO

O

sistema educacional responsabiliza o indivíduo que não aprende como único
responsável pela sua incapacidade. Essas ações desvinculam completamente a
aprendizagem como possibilidade de desenvolvimento cognitivo do aluno.
A escola, por comodismo, tem se mantido em um padrão de ensino com medo de inovar
e buscar novas possibilidades, assim deixando de assegurar uma aprendizagem significativa
para os educandos. As metodologias propostas na Teoria das Inteligências Múltiplas requerem
um quebra de paradigmas na ação educativa, pois faz o educador sair de trás do quadro e rever
seus conceitos de conteúdos engessados, horas do conto sem objetivos e esporádicas e atividades passadas de ano para ano.
É denominada de inteligências múltiplas a teoria desenvolvida a partir da década de
1980 por uma equipe de investigadores da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo
Howard Gardner, buscando analisar e descrever melhor o conceito de inteligência. Desde os
primórdios é intrigante o conhecimento a respeito do cérebro e de sua capacidade cognitiva. Inúmeros estudiosos adentraram neste campo buscando respostas e conclusões, que pudessem
explicar o tamanho e a importância desse instrumento ao nosso desenvolvimento, como seres
humanos.
Não vamos discorrer sobre peculiaridades de cada estudo de cientistas que desenvolveram pesquisas sobre o cérebro e suas funções, mas iremos citar e ressaltar apenas alguns
conhecimentos básicos e imprescindíveis acerca do tema Inteligências Múltiplas. A teoria das
inteligências múltiplas foi estudada pelo psicólogo Howard Gardner como um contrapeso para
o paradigma da inteligência única. Ele propôs que a vida humana requer o desenvolvimento de
vários tipos de inteligências. Portanto, Gardner não entra em conflito com a definição científica
de inteligência como sendo “a capacidade de resolver problemas ou fazer coisas importantes”.
Howard Gardner e seus colegas da prestigiada Universidade de Harvard advertiram que
a inteligência acadêmica (obtida através de qualificações e méritos educacionais) não pode ser
o fator decisivo para determinar a inteligência de uma pessoa. A necessidade de mudança no
paradigma educacional foi trazida à discussão pela Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner.
Pelo paradigma da inclusão, oferecemos uma educação de qualidade sem excluir nenhum aluno, atendemos a diversidade humana presente no mesmo espaço escolar e, para isso,
respondemos ao estilo de aprendizagem e às múltiplas inteligências de cada aluno.
Esta teoria defende que os seres desenvolvem suas capacidades de forma independente, ao mesmo tempo, que de forma levemente inter-relacionadas. Demonstrando que alguns
indivíduos desenvolvem alguns tipos a mais de inteligência que outros. Gardner também considera o fator cultural e sociológico como estimulante a esse processo de desenvolvimento das
inteligências.
Apesar da aprendizagem ser uma característica inata do ser humano, os processos pelos quais se adquire o conhecimento ainda se constituem em um desafio para estudiosos e pesquisadores das mais diversas áreas. Ao estudarmos esse tema na área educacional, pode ser
necessário considerar os aspectos pedagógicos, políticos, culturais e sociais que os permeiam.
Nessa ótica, a aprendizagem passa a ser um fenômeno perspectival, ou seja, é passível de uma
abordagem por diversas lentes, pois envolve um estado de peculiaridade do ser humano, de
acordo com a cultura, a sociedade e, consequentemente, com as situações de aprendizagem
vivenciadas por cada indivíduo no decorrer de sua história de vida.
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A construção do conhecimento no ambiente escolar pode conduzir para ações pedagógicas que valorizem a individualidade e o contexto social, reconhecendo e respondendo às necessidades diversificadas de seus alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando educação de qualidade para todos, sem, contudo, abandonar seus
objetivos.
Porém, no contexto escolar, quando o processo ensino aprendizagem não alcança êxito,
embora existam outros fatores, as causas geralmente são buscadas somente no estudante, o
qual se torna referência de incapacidade, tornando-se o único responsável pelo seu fracasso.
É, portanto, imprescindível valorizarmos a nossa crença de que “Todos poderão aprender se
acolhermos os diferentes estilos de aprendizagem e as inteligências múltiplas de cada aluno”.
Os estilos de aprendizagem são o modo como cada um de nós aprende melhor e as
inteligências múltiplas constituem as habilidades que podemos utilizar para aprender qualquer
coisa e realizar nossos objetivos. Há uma estreita relação entre estilos de aprendizagem e inteligências múltiplas.
As Inteligências Múltiplas enfatizam a valorização daquilo que cada um tem de melhor,
aquilo que sabe fazer e faz com prazer, transformando isso numa forma de aprendizagem plena.
Compreender o sentido do que está fazendo, os benefícios e realmente “aprende a aprender” de
forma eficaz. Entrecruzando com as inteligências de Gardner, BOSSA (2000, p. 13-21) esclarece sobre a psicopedagogia:
[...] o objeto de estudo da psicopedagogia deve ser entendido a partir de dois enfoques:
preventivo e terapêutico. O enfoque preventivo considera o objeto de estudo da psicopedagogia
o ser humano em desenvolvimento, enquanto educável. Seu objeto de estudo é a pessoa a ser
educada, seus processos de desenvolvimento e as alterações de tais processos. Focaliza as
possibilidades do aprender num sentido amplo. Não deve se restringir a uma só agência como
a escola, mas ir também à família e à comunidade. Poderá esclarecer, de forma mais ou menos
sistemática, a professores, pais e administradores sobre as características das diferentes etapas
do desenvolvimento, sobre o progresso nos processos de aprendizagem, sobre as condições
psicodinâmicas da aprendizagem, sobre as condições determinantes de dificuldades de aprendizagem. O enfoque terapêutico considera objeto de estudo da Psicopedagogia a identificação,
análise, elaboração de uma metodologia de diagnóstico e tratamento das dificuldades de aprendizagem (GOLBERT apud BOSSA 2000, p. 20).
A primeira implicação da teoria das múltiplas inteligências é que existem talentos diferenciados para atividades específicas. Pessoas com excepcional aptidão lógico-matemática, mas
provavelmente não dispõem do mesmo pendor para outros tipos de habilidade. Por outro lado,
embora essas capacidades sejam independentes, raramente funcionam de forma isolada.
O que leva as pessoas a desenvolver capacidades inatas são a educação que recebem
e as oportunidades que encontram. Para Gardner, cada indivíduo nasce com um vasto potencial
de talentos ainda não moldado pela cultura, o que só começa a ocorrer por volta dos 5 anos.
Segundo ele, a educação costuma errar ao não levar em conta os vários potenciais de cada
um. Além disso, é comum que essas aptidões sejam sufocadas pelo hábito nivelador de grande
parte das escolas.
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AS INTELIGÊNCIAS PROPOSTAS
PELA TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS
MÚLTIPLAS
Formado no campo da psicologia e da
neurologia, o cientista norte-americano Howard
Gardner causou forte impacto na área educacional com sua teoria das inteligências múltiplas,
divulgada no início da década de 1980. Seu interesse pelos processos de aprendizado já estava presente nos primeiros estudos de pós-graduação, quando pesquisou as descobertas do
suíço Jean Piaget (1896-1980).
Por outro lado, a dedicação à música e
às artes, que começou na infância, o levou a supor que as noções consagradas a respeito das
aptidões intelectuais humanas eram parciais e
insuficientes. Gardner acredita que os indivíduos
podem ter performances – maiores ou menores
– em qualquer área de atuação, pois cada um
tem uma capacidade inata, geral e única. Ele
redefine inteligência à luz das origens biológicas
da habilidade de resolver problemas.
Seu estudo foi todo baseado na observação de como os indivíduos faziam para resolver seus problemas e a utilização de suas
habilidades para tal intento, até que chegava ao
ponto principal: tipo de capacidade e inteligência que foi utilizado nesse processo. Sendo que
neste estudo observou e classifica sete tipos de
inteligência.
Sugere que as habilidades humanas
são organizadas de forma vertical ao invés de
horizontal, o que equivale dizer que não há uma
faculdade mental geral, como a memória, mas
talvez existam formas independentes de percepção, memória e aprendizado, de acordo com
cada área ou domínio. Sem desconsiderar as
semelhanças e inter-relações existentes entre
essas áreas.
A pesquisa de Howard Gardner identificou e definiu oito tipos diferentes de inteligência.
Vamos ver com mais detalhes cada uma das
inteligências propostas pela Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner. Desde pequeno o
ser humano aprende a usar a língua nativa para
ser capaz de se comunicar de forma eficaz. A
inteligência linguística não só se refere à capacidade de comunicação oral, mas a outras formas de comunicação como a escrita, gestual,
etc. Quem domina melhor essa capacidade de

comunicação possui uma inteligência linguística
superior.
Gardner afirma que todas as pessoas
possuem cada um dos oito tipos de inteligência,
embora cada tipo seja mais desenvolvido em
algumas pessoas do que em outras, todos os
oito tipos têm a mesma importância e não há
uma mais valiosa que a outra. O autor postulou
que essas competências intelectuais são relativamente independentes e têm sua origem, limites genéticos próprios e substratos neuroanatômicos específicos, que dispõem de processos
cognitivos próprios.
Devemos tomar neste estudo a consideração que os seres humanos dispõem de
graus variados de cada uma das inteligências,
maneiras diferentes com que elas se combinam
e se organizam, utilizando-se dessas capacidades para resolverem seus problemas e criarem
outros produtos no mundo material.
Ressalta que essas inteligências – apesar de serem de certa forma independente
umas das outras – raramente funcionam isoladamente. O que o faz afirmar que existem em
muitos casos combinações dessas inteligências
para execução de atividades e ações mais complexas. Gardner propõe que todos os indivíduos, têm a habilidade de questionar e procurar
respostas usando todas as inteligências e que
todos os indivíduos trazem em sua bagagem
genética certas habilidades básicas em todas
as inteligências.
O desenvolvimento apurado de certas
inteligências se daria por fatores genéticos,
neurobiológicos, por condições ambientais e
socioculturais. Para ele, cada uma destas inteligências tem sua forma própria de pensamento,
ou de processamento de informações, além de
seu sistema simbólico, sendo que estes sistemas estabelecem o contato entre os aspectos
básicos da cognição e a variedade de papéis e
funções culturais.
Gardner considera também que a cultura e as exigências sociais - em termos de diversidades sócio-culturais e ambientais - são estímulos ao desenvolvimento de certas inteligências.
Se observarmos esse estudo e essas prerrogativas detalhadamente, podemos concluir que,
quanto maior for a complexidade das ações e
atividades, maior será o concurso destas inteligências para a execução do objetivo final.
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SENDO ASSIM, TEMOS ABAIXO EXPLANADAS AS INTELIGÊNCIAS NOMEADAS
POR GARDNER:
A capacidade de dominar a linguagem e se comunicar com
outros é importante em todas as culturas. Algumas profissões
Inteligência linguística
enfatizam esse tipo de inteligência como, por exemplo, os
políticos, escritores, poetas, jornalistas, entre outros.
Este tipo de inteligência está ligada à capacidade de raciocínio
Inteligência lógicológico e resolução de problemas matemáticos. A velocidade
matemática
para resolver estes problemas é o indicador que determina
quanta inteligência lógico-matemática a pessoa tem.
Pessoas que se destacam nessa inteligência, geralmente
têm habilidades que lhes permitem criar imagens mentais,
Inteligência Espacial
desenhar e identificar detalhes, além de um sentimento
pessoal de estética.
Algumas áreas do cérebro executam funções relacionadas ao
Inteligência Musical
desempenho e à composição da música. Como qualquer outro
tipo de inteligência, você pode treinar e melhorar.
Refere-se à capacidade intuitiva da inteligência corporal
é utilizada para expressar sentimentos através do corpo.
São particularmente brilhantes neste tipo de inteligência:
Inteligência físico-cinestésica
dançarinos, atores, atletas e até mesmo cirurgiões e artistas
plásticos, porque todos eles precisam usar racionalmente as
suas capacidades físicas.
A inteligência intrapessoal se refere à inteligência que nos
permite compreender e se controlar internamente. As pessoas
Inteligência intrapessoal
que se destacam neste tipo de inteligência são capazes de
acessar seus sentimentos e refletir sobre eles.
A inteligência interpessoal nos permite ficar conscientes de
coisas que os nossos sentidos não conseguem captar. É uma
Inteligência Interpessoal
inteligência que nos possibilita interpretar palavras, gestos,
objetivos e metas subentendidos em cada discurso.
Refere-se à capacidade de detectar e compreender as
Inteligência naturalista
circunstâncias e problemas dos outros será maior com a
inteligência interpessoal.
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Diante do levantamento bibliográfico,
acredita-se que vale ressaltar que cada ser humano é particular e que todos podem e devem
aprender. O cérebro, órgão que sustenta a vida,
também é passível de mutação e plasticidade,
sendo capaz de formar o psíquico das pessoas através de diversos fatores e experiências
que cada indivíduo vivencia.
Os neurônios são células importantes
que registram os estímulos recebidos do meio,
por isso a equipe multidisciplinar (pedagogo,
neuropsicopedagogo, psicólogo, neurologista,
entre outros) deve oferecer ao paciente múltiplas intervenções que contribuem favoravelmente para a superação de dificuldades.

Segundo Gardner, todos os indivíduos
normais são capazes de uma atuação em pelo
menos sete diferentes e, até certo ponto, independentes áreas intelectuais. Ele sugere que
não existem habilidades gerais, duvida da possibilidade de se medir a inteligência através de
testes de papel e lápis e dá grande importância
a diferentes atuações valorizadas em culturas
diversas. A insatisfação de Gardner com a ideia
de QI e com visões unitárias de inteligência,
que focalizam sobretudo as habilidades importantes para o sucesso escolar, levou Gardner a
redefinir inteligência à luz das origens biológicas da habilidade para resolver problemas.

Segundo Gardner uma criança pode
ter um desempenho precoce em uma área (o
que Piaget chamaria de pensamento formal) e
GARDNER NA PERSPECTIVA DA
estar na média ou mesmo abaixo da média em
PSICOPEDAGOGIA
outra (o equivalente, por exemplo, ao estágio
É de suma importância apresentar uma sensório-motor).
visão de inteligência que aprecia os processos
Gardner descreve o desenvolvimenmentais e o potencial humano a partir do desempenho das pessoas em diferentes campos to cognitivo como uma capacidade cada vez
do saber. Sendo assim, a intervenção será um maior de entender e expressar significado em
processo individual, que buscará acompanhar vários sistemas simbólicos utilizados num cono desenvolvimento da aprendizagem com prá- texto cultural, e sugere que não há uma ligação
ticas envolvendo as múltiplas inteligências es- necessária entre a capacidade ou estágio de
desenvolvimento em uma área de desempenho
tudadas por Gardner.
e capacidades ou estágios em outras áreas ou
As pesquisas mais recentes em de- domínios (Malkus e col., 1988).
senvolvimento cognitivo e neuropsicologia suGardner sugere, ainda, que as habilidagerem que as habilidades cognitivas são bem
mais diferenciadas e mais específicas do que des humanas não são organizadas de forma
horizontal; ele propõe que se pense nessas
se acreditava (GARDNER, I985).
habilidades como organizadas verticalmente,
Neurologistas têm documentado que o e que, ao invés de haver uma faculdade mensistema nervoso humano não é um órgão com tal geral, como a memória, talvez existam forpropósito único nem tão pouco é infinitamente mas independentes de percepção, memória e
plástico. Acredita-se, hoje, que o sistema ner- aprendizado, em cada área ou domínio, com
voso seja altamente diferenciado e que diferen- possíveis semelhanças entre as áreas, mas
tes centros neurais processem diferentes tipos não necessariamente uma relação direta.
de informação (GARDNER, 1987).
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Segundo ele, os seres humanos dispõem de graus variados de cada uma das inteligências e maneiras diferentes com que elas se combinam e organizam e se utilizam dessas capacidades intelectuais para resolver problemas e criar produtos. Gardner ressalta que, embora estas
inteligências sejam, até certo ponto, independentes uma das outras, elas raramente funcionam
isoladamente.
Em concordância com essas informações observa-se que Maia (2017) propõe práticas
interventivas para cada Inteligência Múltipla: Linguística: trabalhar com análises de filmes e documentários, imagens, histórias em quadrinhos, letras de músicas; Lógico-matemática: jogos como
dominó, resta 1 e problemas; Musical: explorar os ritmos e sons; Espacial: quebra-cabeça e arte,
como modelagens; Cinestésica: dança, teatro e esportes; Interpessoal: em grupos trabalhar opiniões, argumentações, interação e mediação social; Intrapessoal: práticas de relaxamento, descoberta de si e do próximo; Ecológica: pesquisas de campo, ambientes e educação ecológica.
Embora algumas ocupações exemplifiquem uma inteligência, na maioria dos casos as
ocupações ilustram bem a necessidade de uma combinação de inteligências. Por exemplo, um
cirurgião necessita da acuidade da inteligência espacial combinada com a destreza da cinestésica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As implicações da teoria de Gardner para a educação são claras quando se analisa a importância dada às diversas formas de pensamento, aos estágios de desenvolvimento das várias
inteligências e à relação existente entre estes estágios, a aquisição de conhecimento e a cultura.
Acredita-se que vale ressaltar que cada ser humano é particular e que todos podem e
devem aprender. O cérebro, órgão que sustenta a vida, também é passível de mutação e plasticidade, sendo capaz de formar o psíquico das pessoas através de diversos fatores e experiências
que cada indivíduo vivencia.
Os neurônios são células importantes que registram os estímulos recebidos do meio,
por isso a equipe multidisciplinar (pedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, neurologista, entre outros) deve oferecer ao paciente múltiplas intervenções que contribuem favoravelmente para
a superação de dificuldades.
A compreensão da teoria das Inteligências Múltiplas, apresenta que cada ser possui sua
individualidade e que, para desenvolver a plena criação de conhecimentos faz-se necessário
verificar as necessidades de cada indivíduo, considerando a cultura vivenciada, para estimular
habilidades e criar estratégias de soluções para os problemas do cotidiano.
Considerando a tênue relação entre a psicologia e a pedagogia, entende-se a importância da contribuição recíproca entre estas duas áreas para o desenvolvimento de concepções e
metodologias que venham a beneficiar a inteligência, a aprendizagem e privilegiar o desenvolvimento e aprimoramento de práticas que construam uma visão do educando como ser total,
concreto, ativo, atuante, influente, crítico e autônomo.
Um aspecto relevante e que mais se encaixa nas ideias de Gardner chama a atenção
para o fato de que, embora as escolas declarem que preparam seus alunos pare a vida, a vida
certamente não se limita apenas a raciocínios verbais e lógicos.
A psicopedagogia acredita na educação, em qualquer época da vida, seja ela fundamental ou profissional, sempre transmitindo valores e ética, respeitando as diferenças humanas em
sua amplitude complexa e dinâmica.
Propõe que as escolas favoreçam o conhecimento de diversas disciplinas básicas; que
encoraje seus alunos a utilizar esse conhecimento para resolver problemas e efetuar tarefas que
estejam relacionadas com a vida na comunidade a que pertencem; e que favoreçam o desenvolvimento de combinações intelectuais individuais, a partir da avaliação regular do potencial de
cada um.
No que se refere à educação centrada na criança, Gardner levanta dois pontos importantes que sugerem a necessidade da individualização. O primeiro diz respeito ao fato de que, se
os indivíduos têm perfis cognitivos tão diferentes uns dos outros, as escolas deveriam, ao invés
de oferecer uma educação padronizada, tentar garantir que cada um recebesse a educação que
favorecesse o seu potencial individual. Desta forma, se existe a necessidade
de se limitar a ênfase e a variedade de conteúdos, que essa limitação
seja da escolha de cada um, favorecendo o perfil intelectual individual.
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ESTUDOS ÉTNICO-RACIAIS EM LÍNGUA
INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I –
RELATO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

RESUMO: O presente artigo relata uma sequência didática realizada numa escola pública municipal da cidade de São Paulo, desenvolvida nas aulas de língua inglesa visando repertoriar e
engajar os estudantes nos estudos de inglês junto à história de duas figuras importantes na
luta americana contra a segregação racial: Rosa Parks e Martin Luther King Jr. Usando como
referência as obras infantis do autor Brad Meltzer e, ainda, o Currículo da Cidade de Língua
Inglesa, o projeto finalizou-se com um trabalho de exposição dos estudantes em forma de
cartazes e um vídeo produzido para a Mostra Cultural da Unidade Escolar de 2019.

Palavras-chave: Sequência Didática; Estudos; Étnico-Raciais; Língua Inglesa.
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INTRODUÇÃO

B

aseado em referenciais teóricos sobre o ensino de língua inglesa e ainda, nas
diretrizes do Currículo da Cidade de Língua Inglesa de Ensino Fundamental, este
estudo apresenta um relato de uma sequência didática desenvolvida numa escola
pública municipal em São Paulo, com três turmas de 5º ano do Ensino Fundamental I.
Visando contemplar o Projeto Político Pedagógico da Unidade escolar, que no ano de
2019 tinha seu foco na questão étnico-racial, a sequência didática descrita foi desenvolvida pensando em contemplar as matrizes curriculares e, ainda, em repertoriar os estudantes acerca da
história americana e, principalmente, trazer as histórias dos ativistas Martin Luther King Jr. e Rosa
Parks como centro deste estudo. Além disso, a atividade propôs uma reflexão sobre a segregação racial nos Estados Unidos e uma comparação com situações relacionadas às questões
raciais que vivemos em nosso país.
A escola em que a sequência foi desenvolvida é localizada na zona Oeste da cidade de
São Paulo, e atende um público de estudantes majoritariamente negro e vindo de comunidades
da região. Embora a escola apresente um Projeto Político Pedagógico baseado em questões
étnico raciais, ainda é de extrema importância selecionar materiais diversificados e pensar na
descolonização do Currículo, trazendo figuras negras importantes na história como o centro da
discussão de temas nas diversas matérias, visando também a criação de novas referências para
estes estudantes.
A sequência foi desenvolvida nas aulas de língua inglesa, em atividades realizadas duas
vezes por semana, e, também em algumas aulas em parceria com os professores de artes, informática educativa e com os regentes pedagogos das turmas envolvidas. Ademais, a sequência
desenvolvida além de despertar a curiosidade dos estudantes sobre a história americana, pôde
trabalhar outras habilidades e competências descritas no Currículo da Cidade como: trabalho
em equipe, criatividade, reflexão, intervenção e autonomia, colocando os estudantes como autores e protagonistas no desenvolvimento das atividades, relacionando conhecimentos de mundo
e o estudo com os conteúdos de Língua Inglesa, evidenciando ainda as possibilidades de interdisciplinaridade contempladas nas atividades realizadas.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Segundo Zabala (1998), uma sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que
têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos.
O autor também destaca o trabalho de
sequência didática como uma forma positiva
de análise da prática docente de forma processual em cada uma das fases desenvolvidas.
Este capítulo descreve o desenvolvimento da
sequência didática realizada nas aulas de inglês, as parcerias interdisciplinares, a descrição de suas fases e o produto dos estudos, um
projeto apresentado na Mostra Cultural escola
de 2019 com o foco no conhecimento de personalidades negras importantes na história.
Breve estudo sobre a história americana
Como forma de iniciar a discussão sobre o assunto a ser desenvolvido durante todo
o bimestre, foi apresentado aos estudantes nas
aulas uma sequência de frases em inglês, para
que eles fizessem a leitura em grupos para, então, o desenvolvimento de uma aula expositiva
sobre os tópicos apresentados. Os tópicos escolhidos para um breve estudo sobre a história
americana foram:
• The American Flag – A bandeira
americana;
• 13 Colonies – As 13 colônias;
• Independence – Independência;
• Civil war – Guerra Civil;
• Slavery – Escravidão;
• Segregation – Segregação racial;
• Martin Luther King Jr. and Rosa
Parks;
• Civil Rights movement – Movimento
dos direitos civis.
Baseado nestes oito tópicos, realizaram-se duas aulas expositivas com imagens
ilustrativas referentes a cada tópico, mostradas
aos estudantes por meio do tablet da professora, em que foi contada de uma forma simples
sobre cada um dos tópicos com intensa participação e perguntas dos estudantes: as divisões

das 13 colônias americanas; a forma como a
bandeira americana é formada por 13 faixas
representando as colônias e posteriormente
uma atividade focada na bandeira americana;
A luta pela independência da Inglaterra e do
Rei George III; A guerra ocorrida em nome da
independência do país; A forma como a escravização das pessoas negras aconteceu; A
segregação racial, as discussões sobre o fim
da escravização dos negros; Um breve relato
sobre as vidas de duas pessoas importantes
na luta pelo fim da segregação racial: Martin
Luther King Jr. e Rosa Parks; E, por fim, o desenvolvimento da luta dos direitos civis nos Estados Unidos.
Os estudantes mostraram um grande
interesse em entender a história, pois recentemente tinham estudado o processo de invasão
do Brasil, escravização de indígenas e negros
em nosso país e suas consequências nas aulas de história e geografia. Devido a isso, os
estudantes participaram ativamente nas discussões, principalmente a respeito da segregação
racial e as imagens mostradas, ilustrando a divisão racial existente nos Estados Unidos na
época em questão. Após as aulas expositivas,
demos continuidade na sequência estudando
um pouco mais sobre as personalidades previamente mencionadas: Martin Luther King Jr.
e Rosa Parks.

ESTUDOS SOBRE MARTIN LUTHER
KING JR. E ROSA PARKS
Como uma forma de engajar os estudantes no assunto, trabalhou-se com perguntas para ativar um “brainstorming” em que eles
pudessem falar e compartilhar com a turma
seus conhecimentos prévios sobre as personalidades a serem estudadas a seguir: Martin
Luther King Jr. e Rosa Parks.
As perguntas foram simples, resumidas em: Você já ouviu falar em Martin Luther King/ Rosa Parks? Conte-nos o que você
sabe sobre ele/ela. Alguns estudantes, de fato,
já ouviram falar sobre Martin Luther King, além
das aulas de inglês, e os viram também em
séries de TV ou na internet. No período de qua516
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tro aulas, foram lidos respectivamente os livros
paradidáticos: “I am Martin Luther King Jr” e “I
am Rosa Parks”, ambos do autor Brad Meltzer,
ilustrados por Christopher Eliopoulos.
Visando proporcionar uma atividade
que também contemplasse a interpretação de
texto e a habilidade de listening (prática auditiva
em inglês), as duas histórias dos livros foram
lidas em inglês para os estudantes, contanto
com os recursos de apoio de compreensão,
sendo eles a linguagem corporal da professora, por meio de gestos, ênfase nas palavras-chave e cognatas, e as ilustrações dos livros
mostradas aos estudantes durante toda a atividade. Ao fim de cada leitura, os estudantes
puderam manusear o livro e observar de perto
suas figuras.
Após as leituras, a professora fez perguntas oralmente, em português, visando checar a compreensão das histórias, reforçando-a
para minimizar alguma falta de compreensão
que possa ter existido. Por fim, após as discussões, de maneira quase unânime os estudantes decidiram seguir a pesquisa e desenvolver
as próximas atividades focadas na história de
Rosa Parks para a apresentação de Mostra
Cultural a ser realizada na escola. Após a manifestação do interesse dos estudantes sobre a
história de Rosa Parks, a partir deste momento,
alinhamos o tema para um estudo pouco mais
aprofundado nas próximas aulas e o desenvolvimento das atividades focadas no produto.
Devido à grande curiosidade dos estudantes sobre a segregação racial, foi feita uma
parceria com o professor orientador de informática educativa, e no período de uma aula os
estudantes tiveram um momento livre para a
pesquisa sobre o tema na internet, tempo em
que, em grande maioria, procuraram por imagens e vídeos disponíveis retratando este momento da história. Pesquisaram, ainda, maiores
detalhes e informações sobre a vida e luta de
Rosa Parks utilizando um roteiro desenvolvido
pela professora.
Ainda como forma de avaliação da
compreensão dos conteúdos estudados, realizou-se uma atividade em forma de gincana, em
que os estudantes produziram manualmente

placas em papel com as palavras “True” (verdadeiro) e “False” (falso), e as letras A, B, C e
D, para um jogo de perguntas e respostas em
inglês sobre os temas estudados. Os estudantes foram divididos em grupos colaborativos
e, no ambiente de sala de vídeo, respondiam
as perguntas realizadas pela professora, mostradas pela TV, utilizando as plaquinhas produzidas nas aulas. Por fim, um outro método
avaliativo se deu na avaliação bimestral escrita
individual de língua inglesa, uma forma de avaliação já padronizada das turmas nos bimestres anteriores.

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
PARA A MOSTRA CULTURAL
Refletindo sobre a história de Rosa
Parks, a ativista que no ano de 1955 se recusou a levantar de seu assento num ônibus
para ceder seu lugar a um homem branco no
período de segregação racial, criando assim
um importante marco no início das lutas pelos
direitos civis nos Estados Unidos, foi solicitado
aos estudantes a produção de desenhos baseados na história de Rosa Parks, baseados nos
conhecimentos adquiridos por meio da leitura
do livro de Brad Meltzer e, ainda, nas pesquisas realizadas na aula de informática educativa, pensando na exposição de um mural para
a Mostra Cultural, em parceria com a aula de
Artes, desenvolvida no percurso de quatro aulas. Os desenhos foram produzidos por todos
os estudantes, destacando-se também os alunos com deficiência intelectual, que durante
o processo não expressaram verbalmente a
compreensão das histórias lidas, porém desenvolveram desenhos detalhados e condizentes
ao conteúdo apresentado. Muitos estudantes
escolheram desenhar o ônibus representando
a história de Rosa Parks, alguns adaptaram-no ao nosso contexto e, uma das três turmas,
particularmente, mostrou grande interesse em
realizar uma dramatização da história.
Após a finalização dos desenhos, foi
montado um grande mural para exposição na
Mostra Cultural que, além dos desenhos produzidos pelos estudantes, continha também um
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cartaz menor, com um resumo da biografia de
Rosa Parks servindo como informativo aos visitantes da Mostra Cultural. Este material foi inteiramente produzido pelos estudantes, com ajuda das professoras pedagogas e, no período
de aproximadamente quatro aulas e organizados posteriormente para exposição. Ademais,
a turma que mostrou interesse na dramatização
contou com o apoio da professora pedagoga
regente na produção de um texto em português, narrando a história de Rosa Parks, como
mais um tipo de linguagem para se apresentar
história da personalidade estudada aos visitantes da Mostra Cultural. A produção da escrita,
realizada de forma interdisciplinar nas aulas de
português e a gravação do vídeo foram realizadas num período de seis aulas, sendo quatro
de português, para produção do roteiro e duas
de inglês, para a gravação do vídeo. O vídeo
produzido foi posteriormente publicado no canal do Youtube da escola, que detém as autorizações de uso de imagem dos alunos por
meio de autorização dos responsáveis. Após
edição do vídeo feito pela professora e organização dos cartazes, paramos por uma aula
para assistir ao vídeo, analisar os cartazes da
apresentação e, numa roda de conversa fizemos uma reflexão sobre a segregação racial
ocorrida, sobre a luta de Rosa Parks e comparamos com situações que vemos ou ouvimos
no nosso dia a dia. Neste momento, já bastante
repertoriados, os estudantes fizeram falas importantes para seus colegas, relatando situações vistas ou vividas de racismo, mostraram
indignação nas situações estudadas e, ainda,
foram provocados a pensar no que seria o ideal a fazer para tentar mudar essas situações,
inspirados na histórias de Rosa Parks e Martin
Luther King Jr.
As imagens a seguir ilustram alguns
momentos do processo da sequência descrita.
Todas as imagens foram produzidas pela professora autora.

Fotografia 1 - Produção de plaquinhas
para gincana – jogo de perguntas e respostas
Foto produzida pela autora (2019)

Fotografia 2 - Execução da gincana –
jogo de perguntas e respostas.
Foto produzida pela autora (2019)

Fotografia 3 - Exposição na Mostra Cultural 2019 – Desenhos dos estudantes sobre a
história de Rosa Parks
Foto produzida pela autora (2019)

Fotografia 4 - Detalhe: Desenho desenvolvido por estudante com deficiência intelectual
Foto produzida pela autora (2019)
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Uma das principais formas utilizadas
no desenvolvimento da pesquisa foi uma abordagem metodológica descritiva, por meio de o
registro e relato da professora docente envolvida no desenvolvimento e aplicação da sequência didática discutida, um trabalho de reflexão
da prática e, também, apresentação da sequência realizada para os pares em momento de
formação pedagógica na unidade escolar ao
final do processo.
Nesta pesquisa também foram feitas
pesquisas bibliográficas, analisando materiais
referência nas organizações e matrizes curriculares no ensino de língua inglesa e, ainda, autores que aprofundam nas discussões acerca da
importância do desenvolvimento do ensino da
língua inglesa em suas habilidades, mas evidenciando principalmente o desenvolvimento
de um pensamento crítico, conscientização de
problemáticas sociais e, ainda, a reflexão e um
diálogo capaz de despertar para a transformação de sua realidade.

Sobre levar em consideração os interesses dos estudantes, Zabala (1998) explica
que para se estabelecer vínculos entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios,
primeiramente é preciso determinar interesses,
motivações, comportamento, habilidades etc.,
devem ser considerados um ponto de partida.
Tardif (2014) elucida a importância do protagonismo dos estudantes, quando afirma que
eles devem ser atores de sua própria aprendizagem, parceiros da interação pedagógica.
Assim como descrito no capítulo anterior, priorizou-se a escolha dos estudantes no desenvolvimento do projeto focado na história da ativista Rosa Parks.
Considerando a diversidade dos estudantes, bem como a educação inclusiva, sobre a compreensão das leituras, Ponte (2007)
explica que um texto ao ser lido vai gerar uma
interpretação influenciada não só pelo conhecimento individual de cada leitor, mas também
pelas convenções sociais estabelecidas pela
comunidade linguística em que está inserido.
A pesquisa bibliográfica também focou
na relevância de estudos sócio- culturais serem
estudados nas aulas de inglês, tirando a ideia
de um estudo focado apenas em gramática,
ainda assim, evidenciando a pesquisa, prática
e desenvolvimento de conhecimento de mundo, como destacado no artigo de Polato e Menegueço (2008) explicando que os estudantes, ao participarem de uma atividade real, vão
aprender os conteúdos linguísticos e, também,
outros ligados à própria ação.

Partindo do princípio do trabalho descrito, sendo o desenvolvimento de um produto
com o tema escolhido por meio do despertar
do grande interesse dos estudantes sobre a
história de Rosa Parks, como descrito no capítulo anterior, Susan Holden (2009) destaca
que, por vezes, os estudantes não demonstram
interesse na leitura pela forma com a qual se
defrontam com o texto. Porém, estes estudantes conseguirão entender um texto em inglês
Assim como descrito no documento
se o assunto for interessante para eles ou se
dos PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais
houver uma razão real para tal leitura.
(1998), o ensino de língua inglesa no ensino
fundamental é uma possibilidade de aumentar
a autopercepção do aluno como ser humano
e como cidadão, engajando-o de modo que
possa agir no mundo social. Portanto, o ensino
de língua estrangeira não é focado apenas na
aprendizagem de vocabulários e frases, mas
também, tem um papel significativo na formação crítica dos estudantes, visando inseri-lo em
um contexto de interação social. No mesmo
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documento, os PCNs (1998) apresentam uma
discussão sobre o papel da língua estrangeira na construção da cidadania, descrevendo o
ensino de línguas como um fator relevante na
construção de uma nova percepção da natureza da linguagem, aumentando ainda a consciência do funcionamento da própria língua. Além
disso, o ensino de língua estrangeira promove
apreciação e compreensão da diversidade cultural, assim contribuindo para a percepção da
própria cultura. Sendo assim, o ensino de língua estrangeira tem um papel fundamental no
desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando uma nova possibilidade de agir discursivamente e compreender o mundo.

A sequência didática apresentada também evidenciou o desenvolvimento de atividades interdisciplinares durante todo o processo.
De acordo com Tardif (2014), o professor raramente atua sozinho. Suas ações em práticas
docentes são produto de interações humanas,
entre seus pares e os estudantes. Segundo Zabala (1998), interdisciplinaridade é a interação
entre duas ou mais disciplinas que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais
e da teoria do conhecimento, da metodologia e
dos dados de pesquisa. Sobre a interdisciplinaridade, os PCNs (1998) destacam o ensino de
língua estrangeira com o desempenho de um
papel importante no currículo, uma vez que o
ensino de línguas perpassa o estudo de outras
disciplinas como História, Geografia, Ciências
Naturais e Arte, proporcionando novos significados na construção desses conhecimentos.
Portanto, entende-se que trabalhar língua inglesa com atividades interdisciplinares se mostra
uma prática relevante e importante desde o ensino fundamental.

De acordo com Zabala (1998), devemos nos desprender da leitura restrita que
temos sobre “conteúdo” e entendê-lo como
tudo quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos. Então, num projeto
como a sequência descrita no capítulo anterior,
podemos relacionar com a explicação de Zabala (1998) que também serão conteúdos de
aprendizagem todos aqueles que possibilitem
o desenvolvimento das capacidades motoras,
Numa perspectiva de dimensão interafetivas, de relação interpessoal e de inserção
cultural, a Base Nacional Comum Curricular social.
BNCC (2017) define uma vertente do ensino
A sequência didática apresentada tam- de língua inglesa como uma compreensão de
bém perpassa uma discussão sobre questões culturas na sociedade contemporânea em conétnico-raciais, tema do projeto político pedagó- tínuo processo de interação e (re)construção,
gico da escola. Da mesma forma como des- ressaltando este estudo de línguas como uma
crita no Currículo da Cidade (2019) do ensino maneira de constituição de identidades abertas
fundamental, há um diferencial neste currícu- e plurais.
lo que acolhe as diversidades, referenciando-se em estudos sobre as relações étnico-raciais e conjuntamente com as leis 10.639/03
e 11.645/08, que inclui a obrigatoriedade da
história afro brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Ainda no Currículo da Cidade (2019), destaca-se
sobre os direitos de aprendizagem, expondo o
papel da escola em propiciar aos estudantes
situações que promovam reflexões, investigação e pesquisa, em que possam representar e
vivenciar suas experiências, as ressignificando
a partir da construção de novos conhecimentos.
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Seguindo a ideia de uma ressignificação da realidade, destaca-se a definição de
Paulo Freire sobre a importância da conscientização dos estudantes sobre sua condição e a
reflexão para esta transformação:

Na mesma publicação, os autores Jordão e Fogaça (2007) apontam a linguagem
como uma prática de (re)significar o mundo e
o que acontece à nossa volta, e, também como
a forma a qual percebemos a realidade. Os autores destacam que a mudança e expansão de
Uma educação que possibilitasse ao práticas discursivas nos leva a uma mudança
homem a discussão corajosa de sua proble- de identidade e a diferentes leituras do mundo.
mática. De sua inserção nesta problemática.
Que o advertisse dos perigos de seu tempo,
Como também discutido por Paulo
para que, consciente deles, ganhasse a força Freire (1996) em seu texto sobre a Pedagogia
e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e do Oprimido, o autor ressalta a ideia de que
arrastado à perdição de seu próprio “eu”, sub- quanto mais as massas populares desvelam a
metido às prescrições alheias. Educação que o realidade objetiva e desafiadora sobre a qual
colocasse em diálogo constante com o outro. elas devem incidir sua ação transformadora,
Que o predispusesse a constantes revisões. À tanto mais se inserem nela criticamente.
análise crítica de seus “achados”. A uma certa
rebeldia, no sentido mais humano da expresEm síntese, partido das ideias expossão. Que o identificasse com métodos e pro- tas no levantamento bibliográfico, entende-se
cessos científicos. (FREIRE, 1997, p.90)
então o estudo realizado na sequência didática
aqui apresentada como uma forma de provoSobre um letramento crítico em língua cação e princípio de reflexão sobre aspectos
estrangeira, Jordão e Fogaça (2007) afirmam sociais para os cidadãos em formação envolvique é por meio da conscientização de aspec- dos na atividade e, ainda, como uma forma de
tos discursivos da vida humana que a noção repertoriar os estudantes num despertar sobre
de cidadania pode ser experimentada pelos a realidade em que vivem, e, posteriormente, o
nossos alunos, nas escolas e na sociedade.
desenvolvimento de uma ação de transformaPor conseguinte, após o desenvolvi- ção de sua situação ou de outrem.
mento da sequência didática aqui descrita,
este estudo realizado pelos estudantes aparece como uma inicial provocação e despertar
de discussões a serem posteriormente aprofundadas, refletidas e apropriadas pelos indivíduos envolvidos e seus pares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta sequência didática, foi possível alcançar o principal objetivo prescrito,
que visava repertoriar os estudantes sobre a história americana, o processo de segregação racial, a luta pelos direitos civis e o estudo sobre as vidas de Martin Luther King Jr. e Rosa Parks.
O despertar de um grande interesse pela história de Rosa Parks resultou num projeto
para apresentação realizada na unidade escolar, possibilitando ainda o trabalho das habilidades
e competências valorizadas no Currículo da Cidade (2019), focada nas matrizes dos saberes
de: Pensamento científico, crítico e criativo; Repertório cultural; Comunicação; Empatia e colaboração; Abertura à diversidade e, Responsabilidade e participação.
O desenvolvimento da sequência didática ainda evidenciou a importância de atividades
interdisciplinares, um currículo relacionado a outras matérias, como uma construção coletiva, e
não individual, em que os alunos se beneficiam deste processo.
Reforçando a ideia da interdisciplinaridade e a relevância de estudos étnico raciais como
o realizado no contexto específico desta escola, a ideia é reforçada no Currículo da Cidade de
língua inglesa no ensino fundamental (2019) que a qualidade dessa ação está na valorização da
heterogeneidade dos sujeitos que estão em nossas Unidades Educacionais e na participação
dos educadores representantes de uma concepção de educação que rompe com barreiras que
impedem os estudantes estigmatizados pela sociedade por sua diferença de ter a oportunidade
de estar em uma escola que prima pela qualidade da educação.
Por fim, é digno de nota a ideia de Freire (2000) que devemos reconhecer que somo
seres condicionados, mas não determinados. O autor elucida que o condicionamento é a determinação de que o objeto, virando sujeito, se torna consciente. Portanto, isso significa que
reconhecer a história é uma possibilidade de não determinismo, expondo que o futuro é problemático, porém, não inexorável.

522

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

______. Pedagogia da Indignação – cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP,
2000.
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A LUDICIDADE NO PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM

RESUMO: este artigo debate a necessidade da ludicidade na prática docente como ferramenta
indispensável na construção do saber da criança dentro do espaço escolar. traz o que diferentes autores produziram sobre ensino, aprendizagem, avaliação e ludicidade para alunos da
educação básica, a análise do brincar genérico, do brincar sem brinquedo, que usa a imaginação da criança e o lúdico, fazendo-se necessário e indispensável na constituição e no processo de aprendizagem, estimulando a criança a aprender brincando, sem perder a essência
da infância. buscamos ainda observar a relação avaliativa do brincar observando o espaço, o
tempo, o método, o papel de alunos e professores de um primeiro ano do ensino fundamental
em uma escola particular da cidade de caieiras.

Palavras-chave: Aprendizagem; Ludicidade; Brincar; Avaliação.
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INTRODUÇÃO

C

ompreender com maior clareza, o ideal teórico e a prática pedagógica em uma
perspectiva contemporânea que vislumbra uma formação integral em busca da
equidade, poucas escolas de educação infantil tem o ambiente físico e a metodologia teórica que possibilite um trabalho focado na ludicidade respeitando o direito das
crianças ao brincar, auxiliando assim as experiências sensoriais, emocionais, sociais e culturais
fundamentais ao desenvolvimento da criança. Entender o desenvolvimento do ser humano ou
notar como se constrói os diferentes processos na aquisição do conhecimento é intrigante e
fundamental para que possamos pensar a práxis docente.
Homens e mulheres constroem a práxis ser por processos exclusivos de cada um, dentro das possibilidades proporcionadas pelo meio em que estão inseridos. A criança também tem
seu processo construtivo de identidade, são acrescidas na sua formação os vetores internos e
externos, que podem ser sua cognição biológica e social - respectivamente - que inclui o tempo
de permanência na escola. Quanto ao brincar e aprender acontecem de maneira informal e formal, na perspectiva pedagógica.
É um ponto muito discutido por Neves (2015) a relação entre o brincar e a construção do
conhecimento “na educação infantil, no que tange ao letramento e à apropriação da linguagem
escrita”. Este trabalho pretende observar, pesquisar e fundamentar como acontece o letramento
infantil por meio da ludicidade. A escola eleita faz parte da rede particular localizada na cidade
de Caieiras, zona metropolitana de São Paulo, com a anuência da diretora e de professores.
Ao longo do século XX, o conceito de criança, antes vista como um adulto em miniatura,
passa a ser debatido pelos estudiosos da área da educação, filosofia, sociologia e psicologia,
influenciando diretamente as concepções de escola e educação que temos ou que deveríamos
ter no tempo presente. Constantemente, inclusive nos documentos oficiais, se debate sobre a
necessidade de a escola ser um espaço de formação integral, crítica e emancipadora. A criança
está em processo de construção do seu ser e esta ocorre por meio do ambiente familiar, social
e ainda aos fatores físicos e biológicos.
Devido as diversas variabilidades de aprendizagem e ensino há necessidade de buscar,
também, diversas formas de atingir o objeto educacional. Durante as visitas à escola citada foi
possível observar de que forma e como acontecia o brincar nas práticas escolares: em que
momentos ocorriam, em quais espaços, qual o papel da criança durante as brincadeiras, se estimulava a o protagonismo ou não e, sobretudo, quais as finalidades das educadoras ao propiciar
as brincadeiras.
O objetivo deste artigo é analisar, por meio de pesquisa de campo, observação e descrição a importância da ludicidade e da brincadeira e do processo de ensino aprendizagem das
crianças entre 4 e 5 anos matriculadas em uma escola particular de Caieiras, São Paulo.
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A intenção é compreender como os docentes e a escola entendem a relevância das
brincadeiras e jogos na educação infantil. Investigaremos se a ludicidade, como ferramenta de
ensino, será avaliada pelo docente, quais os critérios para que os objetivos pedagógicos da
brincadeira sejam alcançados. Nas instituições de Ensino Infantil, que devem assegurar às crianças o desenvolvimento integral de suas potencialidades humanas, é fundamental que o brincar
aconteça. Mas não qualquer brincar ou, antes, não um brincar entendido como pretexto para o
ensino de habilidades escolares.
Temos como hipótese a existência não de apenas uma, mas várias abordagens possíveis
do brincar nas práticas escolares para crianças pequenas. Ao aceitar tal hipótese, defende-se a
necessidade de que cada escola e cada docente conheça qual ou quais abordagens do brincar
têm sido observadas, na medida em que todo fazer escolar deve acontecer de forma consciente.
Pensar na educação contemporânea é refletir sobre a relação entre as ricas bibliografias que
trazem uma crítica reflexiva em relação à escola tradicional e seus métodos e a implementação
de fato de uma prática docente que rompa com este modelo.
Sabendo que após a Constituição Federal de 1988 e da LDB 9394/96, a educação passa ser um direito e para todos e consequentemente a escola um lugar de inclusão, plural e completamente heterogêneo, portanto precisamos pensar a responsabilidade da escola em garantir
a aprendizagem de todos os alunos, sabendo que cada aluno aprende de formas diferentes bem
como em tempos diferentes.
A aprendizagem pode acontecer de maneiras diferentes, em espaços diversos, através
de infinitas possibilidades e a ludicidade é uma das metodologias pedagógicas na construção
do conhecimento e desenvolvimento de habilidades, sobretudo nos primeiros anos de idade em
que a brincadeira se faz inerente àquela realidade. Este artigo busca observar, refletir e, na medida do possível, propor práticas lúdicas que valorizem o brincar, uma vez que a criança está em
pleno desenvolvimento cognitivo, afetivo e social e que as brincadeiras e jogos ocupam espaço
insubstituível no cotidiano da criança, bem como possui papel fundamental em seu desenvolvimento.
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A BRINCADEIRA, A LUDICIDADE E A
AVALIAÇÃO
O brincar faz parte de uma experiência
essencial ao ser humano, em especial às crianças. As brincadeiras cumprem papel central no
processo de descoberta do mundo, bem como
na construção das relações sociais.
Segundo Fernandes (2008) a criança
é o agente principal para seu próprio desenvolvimento, quando de alguma maneira a criança
já seleciona suas brincadeiras preferidas, lembrando que a brincadeira pode ser estimulada
pelo adulto – no nosso caso o docente - para
que a criança experimente mais opções na
construção da sua identidade.
Fatores ambientais físicos e socioeconômicos também podem alterar as condições e existência destes processos. Além do
ambiente familiar a escola é ou poderia ser
também um espaço de desenvolvimento das
brincadeiras das crianças, que pode ser a sala
de aula, áreas externas, parques, pátios ou
qualquer outro espaço capaz de facilitar a livre
interação, onde a atividade pedagógica poderia acontecer de maneira menos controlada, na
perspectiva infantil.Tanto um espaço confinado
quanto o aberto podem cumprir o objetivo da
aprendizagem., as metodologias pedagógicas
podem ser adaptadas ao perfil dos alunos, o
conteúdo a ser ensinado e até mesmo o ambiente físico escolar (FERNANDES, 2008).

BRINCADEIRA

tange ao letramento e à apropriação da linguagem.Na educação infantil, assim como em
demais áreas da sociedade, as oportunidades
de aprendizagem são construídas por meio de
práticas de letramento ligadas à atividades cotidianas e as necessidades de cada grupo de
acordo com suas realidades.
Todavia, contextos mais distantes,
como as esferas em que se definem as políticas educacionais e onde se realizam os
debates acadêmicos, igualmente impactam
os possíveis usos da escrita na sala de aula.
Dessa forma, as interações entre os sujeitos
no contexto local são negociadas em relação a
contextos globais.O brincar é uma maneira de
inserção das crianças na cultura local, uma ferramenta para que o estudante interprete o seu
entorno através da ludicidade, e portanto faz
parte do processo de letramento (GOULART,
2014).
Para a criança não está clara a ruptura,
que separa o ensino infantil do ensino fundamental e por vezes há uma dicotomia no entendimento do motivo dessa mudança do primeiro
ambiente para um novo espaço, onde o brincar
é menos priorizado:
Verificou-se um desencontro entre o interesse das crianças pelo brincar e a cultura
escolar desse segmento da educação básica.
As práticas educativas da escola de ensino
fundamental observada ao longo do primeiro
mês de aula, organizaram-se em torno da repetição de atividades de treino psicomotor, tomadas como pré-requisitos para a apropriação do
sistema de escrita (NEVES, GOUVÊA, I, 2015,
p.138).

A adaptação curricular é um conceito
muito utilizado na educação para desenvolver
aprendizagens de modo a favorecer aos alunos e pode ser aplicada a qualquer estratégia
educacional, considerando a perspectiva finanEsta prática ignora que o desenvolviceira, burocrática e até física do aluno ou da
mento infantil no ambiente escolar está ligado
própria escola.
a vários fatores, dentre eles o brincar e as situO brincar é um dos pontos de discus- ações que envolvam criatividade infantil a partir
são entre muitos teóricos, para Castanheira da ludicidade.
(1991) é mais do que ter a habilidade de ler
e escrever, é considerar um dos eixos centrais
no trabalho com a criança pequena no que
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LUDICIDADE
Considerando ludicidade como:
A capacidade de simbolizar e de jogar
com a realidade através da fantasia e dos símbolos coletivamente estruturados- a linguagem
verbal (oral e escrita ), os mitos e a religião, a
ciência – é que permite ao homem viver numa
nova dimensão da realidade: o universo simbólico. É a representação simbolização que possibilita a interiorização do mundo (KISHIMOTO,
2001, p. 53-54).

Nesta obra o autor traz a reflexão de
que a ludicidade é fundamental para aprendermos a viver em sociedade, para o desenvolvimento de relações afetivas, para a socialização
da criança e ainda que é através dos jogos que
assimilamos as primeiras regras e acordos sociais. Esta observação vai além dos processos
de ensino aprendizagem, até mesmo situações
em que a criança vive podem ser percebidas
através de sua forma de brincar e manipular os
brinquedos, de produzir desenhos e a expressão corporal da criança pode ser um elemento
de descoberta e na interação com o mundo
(HUIZINGA, 1971).

O processo de ensino aprendizagem
desde a Educação Infantil devem possibilitar a
AVALIAÇÃO
construção de conhecimentos que contribuam
com o letramento, tornando-as capazes de ler
Para Luckesi (2000), neste processo do
o mundo e se relacionar com ele, enquanto desenvolvem formas de sentir, pensar e solucio- uso da ludicidade e de brincadeiras como esnar problemas que serão refletidos e vivencia- tratégias pedagógicas, conduzidas e observadas pelos professores, uma questão que pode
dos na idade adulta.
surgir é em relação a avaliação, neste caso, o
Para Elkonin (1998), podemos perce- docente precisa superar suas definições tradiber que as atividades de brincar as vezes são cionais e assumir que esta é uma das formas
utilizadas mais como um passatempo, um rela- de sondagem das competências adquiridas ou
xamento do que um objetivo pedagógico cla- não pelos alunos e costuma ocorrer na delimiro. Isso não quer dizer que o brincar deva ser tação de tempo e conteúdo, que a avaliação
imposto ou dirigido sempre pelo adulto, mas está a serviço das aprendizagens.
que este adulto deve observar este brincar de
Podemos organizar o processo de avaforma científica e pedagógica. Ou seja, para o
desenvolvimento da criança o professor deve liação da seguinte forma:
utilizar esses momentos de brincadeiras para
• Avaliação diagnóstica: serve para
ver como a criança usa seu corpo para expresdar parâmetro ao trabalho do prosar pensamentos e emoções que ainda não
fessor através da constatação dos
consegue exprimir pela palavra.
conhecimentos prévios e bagagens
dos alunos;
Para compreender a relevância da lu• Avaliação contínua: É um processo
dicidade, Johan Huizinga (1971) argumenta
contínuo de avaliação dos avanços
que o jogo tem uma função cultural e faz parte
na aprendizagem dos alunos que
de sua estrutura desde o surgimento da humaresulta na reflexão sobre a práxis;
nidade até a atualidade. Para ele, o lúdico tem
• Avaliação qualitativa: não busca
uma função tão importante para a formação do
medir ou classificar os alunos, mas
ser humano enquanto espécie, quanto a fabrise preocupa com a formação intecação de ferramentas e utensílios.
gral dos alunos.

529

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

Segundo Luckesi (2000) a avaliação
deve identificar estágios e processos e não
deve causar traumas, logo, se a prática do
professor for apenas verificar a aprendizagem
por meio de provas, a aprendizagem não será
significativa e nem o foco principal. Devemos
considerar que o currículo é favorável ao aprendizado e nem todos os alunos aprendem da
mesma forma, na mesma velocidade ou através de um único método, a ideia de que todos
alunos aprendem tudo e ao mesmo tempo é
ilusória. Aprender é um processo que envolve
compreensão, entendimento, aperfeiçoamento,
revisão e fixação, sendo que as práticas que
priorizam a experiência, as vivências favorecem as aprendizagens.

• Efeitos de halo: o professor considera características socioculturais
na análise da avaliação como condicionantes de seu desempenho.
Sendo assim, para consolidar uma
escola democrática e para todos, é preciso o
conceito de notas; abolir a avaliação classificatória; realizar avaliações mais comprometidas
com as aprendizagens:

A maneira como a sociedade entende
o ensino e a escola vem passando por grandes
transformações nas últimas décadas e, com
isso, torna-se cada vez mais urgente discutir e
modificar os procedimentos da avaliação dos
resultados do ensino e da aprendizagem até
A separação de alunos por série/idade hoje predominantes (CORDEIRO, 2007, p.143).
e conteúdos sequenciais deve ser repensada a
partir das aprendizagens reais, com foco nos
Devemos repensar a prática docente,
estudantes e nas suas necessidades. Para Per- modificar os métodos de avaliação, para que
renoud (1998) os conteúdos graduados são assuma um papel formativo, qualitativo e interadiretamente associados com as provas, devido tivo, pensando mudanças das representações
a organização do sistema educacional de apro- e significados, construindo um contrato entre a
vação os alunos preocupam-se mais com as família e a escola e defendendo práticas formanotas do que com os conhecimentos e apren- tivas. O que isso significa? Tomar a avaliação
dizagens. Numa percepção equivocada muitos como instrumento de formação e não de clasprofessores pensam que os alunos gostam sificação dos alunos (CORDEIRO, 2007).
de ter suas atividades corrigidas e estranham
atividades que não agreguem notas, além de
A ESCOLA
defenderem que uma quantidade maior de atividades preparam melhor os alunos para o peNesta pesquisa foram analisados alríodo de provas.
guns artigos e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões sobre a reAinda é importante considerar que, de levância da ludicidade e da brincadeira nos
acordo com Jaime Cordeiro (2007), ao avaliar primeiros anos do Ensino Fundamental, além
o professor pode estar sobre a influência de disso foi realizada observação do cotidiano
quatro diferentes efeitos:
de uma escola particular com objetivo de re• Efeito de ordem: os critérios adota- fletir de forma crítica sobre a prática e contridos ao corrigir as primeiras e as úlbuir para uma maior compreensão da temática
timas avaliações são diferentes;
apresentada neste artigo e para reflexão sobre
• Efeito de contaminação: a opinião
de outros professores sobre os alu- a construção de novas práticas (KISHIMOTO,
nos interferem no modo como o 2010).
professor lhe atribui as notas;
• Efeito de estereótipo: a maneira
como o professor se relaciona com
o aluno interfere em como o mesmo
lhe atribui nota;
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A pesquisa de campo buscou informações através de conversas realizadas com a
diretora da escola, para primeiramente entender
a metodologia de ensino daquela escola, bem
como conhecer as estruturas e equipamentos
disponíveis; quanto a professora entrevistada,
foi investigado o quanto ela está alinhada à proposta de ensino da escola, quais as estratégias,
objetivos e práticas pedagógicas de forma qualitativa. Foi utilizada observação com registros
para que pudéssemos identificar na prática as
deficiências em relação à prática cotidiana, através dos relatos da professora pudemos compreender as dificuldades que envolvem a questão
(KISHIMOTO, 2010).

ESPAÇO E TEMPO PARA BRINCAR

Embora quando se entende tais instituições como espaços de preparação ao formal, é
preciso que toda reflexão sobre educação não
perca de vista a infância como lugar não somente de preparação para a vida social, mas,
antes disso, como responsável por, impulsionar
a formação e o desenvolvimento das qualidades
humanas na infância (KISHIMOTO, 2010).
E apesar das mudanças positivas neste
cenário do durante as últimas décadas, vimos
nas aulas e na escola analisada, que faltam muitas mudanças para transformar os espaços infantis em áreas de conhecimento significativos
para o desenvolvimento infantil. Também por
conta da cobrança Institucional, sobre os professores, percebemos que existe uma série de
dificuldades que impedem o professor de dar
atenção individualizada para compreender e
se apropriar dos saberes dos alunos, isso acaba prejudicando suas vivências, não permitindo que eles se expressem de uma forma livre
(KISHIMOTO, 2010).

Esta pesquisa objetivou compreender
como o brincar se apresenta no cotidiano desta
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, afinal uma atividade dominante na infância é
a brincadeira, após acompanhar a rotina escolar
e analisar as práticas e os discursos docentes
A brincadeira que poderiam ser um dos
sobre o brincar, à luz dos autores anteriormente
momentos
para essa expressão, tem hora e
apresentados, foi construída a análise e as prolugar e não é a criança que define, estão aupostas que se seguem.
sentes atividades de descobertas, expressões
Para Kishimoto (2010) as brincadeiras corporais, culturais e afetivas. Romper essas reescolares são atividades planejadas, prevista em alidades é promover uma educação em que, no
rotinas, sujeita a avaliações e aos demais rituais centro do seu pensar e do seu fazer, estejam a
próprios da configuração escolar tradicional. Es- criança e o que ela mais necessita: a brincadeisas aplicações do brincar pelas instituições são ra (KISHIMOTO, 2010).
transferidas do brincar natural e passam a comA PRÁTICA ESCOLAR E SEUS
por as relações de aprendizagem entre a criança e o mundo, utilizando para tal brinquedos e
CONFLITOS
brincadeiras como parte do processo orientador
de suas práticas.
Ainda de acordo com Kishimoto (2010),
as crianças estão condicionadas à uma eduSegundo o autor (2010), a escola e em cação mecanizada que não contemplam as
especial o professor precisa analisar seu espa- necessidades da infância, pois de todo o temço, seus métodos e objetivos, sua relação com po em que os alunos estão escola, há aproxio brincar no âmbito de suas práticas no intuito madamente entre duas a três horas semanais
final de contribuir para que o alcance das finali- dedicadas a brincadeiras livres no parque. A
dades escolares, na Educação Infantil, aconteça justificativa, dada pela professora, é que a insde modo a garantir à criança o pleno desentituição tem que cumprir todo o conteúdo provolvimento de suas potencialidades humanas.
posto na apostila apesar de saber que o ideal
Se tudo o que acontece na escola precisa ter
seria um tempo maior para tais atividades.
intencionalidade, o ato de brincar não poderia
ser diferente.
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São duas apostilas utilizadas em sala
de aula sendo uma organizada pela unidade escolar e outra pelo Sistema Mackenzie de Ensino
a qual deve ser concluída dentro do prazo de 3
meses. Ambas as apostilas devem ser concluídas dentro do período de aula, as duas apostilas possuem conteúdos de alfabetização. Além
dessas duas apostilas, os alunos têm cadernos
compostos por atividades que devem ser realizadas em casa com o auxílio da família, estas
atividades também são voltadas para a alfabetização das crianças.
Apesar da alfabetização ser uma das
prioridades nos primeiros anos do ensino fundamental, devemos ponderar que deve haver uma
melhor organização do tempo com objetivo de
favorecer espaço para brincadeiras, que neste
caso é completamente consumido por atividades que mantém o modelo tradicional de educação, excluindo as brincadeiras que, inclusive,
podem ser incluídas para colaborar com o processo de alfabetização e letramento.
Também chama a atenção a estrutura
da sala de aula, há limitação do espaço físico
até mesmo para o aprendizado tradicional, bem
como para brincadeiras ou formatos dinâmicos
de aula; a sala possui carteiras enfileiradas com
o nome de cada criança, ou seja, a criança não
possui a autonomia de escolher o próprio lugar,
nem mesmo escolher os indivíduos com quem
vai interagir. Para Kishimoto (2010, p. 03), “[...]
O ambiente físico reflete as concepções que a
instituição assume para educar a criança.”.
Após refletir sobre a situação problema,
podemos apontar os que:
• A estrutura de sala de aula é inadequada, uma vez que o espaço não
favorece brincadeiras com demanda
de espaço, como as brincadeiras de
expressão corporal, por exemplo;
• A alfabetização é eixo principal sem
considerar de fato o letramento, deixando as brincadeiras e atividades
lúdicas em segundo plano.
Para que houvesse uma reflexão foi planejada uma proposta de atividade junto à professora, organizando os alunos de forma que
proporcionasse o desenvolvimento da linguagem corporal, onde as crianças pudessem se
expressar livremente, contribuindo assim para

o desenvolvimento individual e coletivo do educando. Uma vez que a estrutura da sala de aula
não viabiliza espaço adequado para brincadeiras e a escola conta com parque no ambiente
externo, foi de comum acordo que a atividade
fosse realizada no ambiente externo, lembrando
que segundo Marandino (2003) o processo pedagógico pode ocorrer nos espaços informais,
que podem ser entendidos internos ou externos,
quanto ao interno pode-se entender o espaço
fora da sala de aula.
Para o autor (2003), no parque realizamos a brincadeira “vivo ou morto”, mas para
que a criança pudesse exercitar a linguagem
corporal livremente, adicionamos outros comandos como por exemplo: pedra, sol, flor, nuvem
e etc. Nessa brincadeira cada criança expressa
através do corpo a representação do que compreende ser cada sujeito, quando apresentado
o sujeito pedra, alguns encolhem o corpo no
chão, outros buscam representar somente com
o uso das mãos e outros apontam para alguma
pedra que encontram em seu campo de visão.
É a partir de experiências como essas
que a criança tem a oportunidade de se expressar do modo que se identifica, por meio da prática corporal “[...] As experiências expressivas só
são possíveis quando ele tem a oportunidade
de escolher o que fazer, [...] para mostrar os
seus saberes, utilizando as formas de expressão
que conhece ” (KISHIMOTO, 2010, p. 3-4).
Segundo Kishimoto (2010, p. 03), “[...]
O brincar com outras crianças garante a produção, conservação e recriação do repertório.”,
logo, as crianças possuem um leque de experiências e repertórios limitados pois o ambiente
de sala de aula não favorece o desenvolvimento
das interações sociais, linguagens - expressão
corporal verbal e cultural .
Durante uma das visitas, a professora
apresentou os “amigos do silêncio” onde as
crianças são estimuladas a permanecerem em
suas carteiras, até que o último colega conclua
a atividade. Cada vez que a criança conclui a
atividade, ela ganha um amigo do silêncio, porém, para manter o amigo do silêncio consigo,
a criança não deve conversar, andar, ou fazer
barulho, ou seja, não pode se expressar durante
esse período estipulado (KISHIMOTO, 2010).]
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança enquanto estudante, não é hora um hora outro, não são duas pessoas distintas. Ela é estudante, mas também é criança, o tempo todo. Uma palavra que caracteriza uma
criança? Entre muitas opções, lúdico. As escolas e docentes devem priorizar o processo de ensino aprendizagem dentro da perspectiva de uma educação formal, porém respeitando as fases
de desenvolvimento das crianças.
As teorias de ensino e aprendizagem contemporâneas debatem muito sobre como devemos ensinar, o que se devemos ensinar, como avaliar, como contribuir com uma educação
integral, entre muitas outras discussões, mas o que se nota é a dicotomia entre as teorias e as
práticas pedagógicas. As visitas a esta escola destacou essa deficiência, bem como uma clara
percepção de que a ruptura entre a educação infantil e o ensino fundamental é doloroso para as
crianças, os motivos citados foram a falta de estrutura física, falta de tempo, excesso de compromisso com as metas estipuladas e limitações administrativas e de pessoal.
Aparentemente a ludicidade é reconhecida como parte da infância, porém há dificuldade
de se aproveitar da brincadeira como forma de aprendizagem e ainda existem dúvidas em relação às formas de avaliar, quais as ferramentas de sondagem para conferir possíveis habilidades
e competências adquiridas.
A escola segue um padrão geral de utilizar os espaços e métodos formais como única
maneira de efetivar a aprendizagem; seria importante também recorrer dos espaços informais –
que, inclusive, poderia ser da própria escola - para ampliar as possibilidades de aprendizagem
e ensino.
Para que haja um compromisso com a educação integral dos estudantes, o letramento
precisa ser priorizado pois, muito além da alfabetização, prepara os estudantes para que sejam
sujeitos ativos, conscientes, protagonistas, capazes de se relacionar e interferir no meio em que
vivem.

533

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

REFERÊNCIAS

______. ANAIS DO I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – Perspectivas Atuais,
Belo Horizonte, novembro de 2010, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Disponível em: <https://drive.google.com/
file/d/13DiuI5-c2wNeyrq2SJ7Aw37BHL5N_Xj_/
preview> Acesso em 09 de jun. de 2020.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Maneiras de avaliar a
aprendizagem. Pátio. São Paulo, ano 3. nº 12. p.
7 –11, 2000.
MARANDINO, M e al. IV Encontro Nacional de
Pesquisa em Educação em Ciências. A Educação não formal e a Divulgação Científica: O Que
Pensa Quem Faz? Bauru, 2003.

CASTANHEIRA, M. L. Entrada na escola, saída da escrita. 1991. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 1991.
CORDEIRO, Jaime. Didática. Editora Contexto.
São Paulo, 2007.

NEVES, V. F. A.; GOUVÊA, M. C. S.; CASTANHEIRA, M. L. A. O letramento e o brincar em processos de socialização na educação infantil brincadeiras diferentes. Revista Brasileira de Educação
v. 20 n. 60 jan-mar. 2015.
PERRENOUD, Phillipe. Avaliação: da excelência
à regularização das aprendizagens: entre duas
lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ELKONIN, D. B. Psicologia do jogo. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
FERNANDES, O. S. Reflexões sobre o comportamento infantil em um pátio escolar: O que
aprendemos observando as atividades das
crianças. Paidéia, 2008, Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1atzm4aZvkMnHLk0YtM1RO2kXlv9xZ9xk/preview> Acesso
em 09/06/20.
GOULART, Cecília M. A. O conceito de letramento em questão: por uma perspectiva discursiva da alfabetização. São Paulo: Bakhtiniana, ago./dez. 2014, p. 35-51.
HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: USP:1971.
KISHIMOTO, Morchida Tizuko. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: Cortez, 2001.
534

Revista Revista
Educar FCE
- 31 ªFCE
Edição
Educar
- 31- Junho/2020
ª Edição - Junho/2020

IVONTILIA MENDES PEREIRA
RODRIGUES

Graduada em Pedagogia pela Faculdade
Internacional de Curitiba (FAINTER - 2009); Especialista em
Psicopedagogia pela Universidade Iguaçu (UNIG - 2014);
Especialista em Educação Ambiental pela Universidade
Iguaçu (UNIG - 2015); Professora de Educação Infantil no
CEU - CEI Alto Alegre desde 2014.

535

ª Edição
- Junho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 31 -ª 31
Edição
- Junho/2020

O ENSINO MATEMÁTICO E O
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

RESUMO: Por meio da História da Matemática e sua importância na aprendizagem sintetizou-se
a importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) Questiona-se como surgiram
às noções matemáticas e quais são as principais dificuldades no ensino aprendizagem desta
ciência? Que benefícios serão conseguidos com a introdução do computador na educação?
Objetivou-se realizar um estudo sobre a história da matemática, identificando alternativas
para o trabalho com números e a importância das frações para a humanidade. Destacar a
importância da Matemática não somente como fórmulas, contas e números, mas também
como princípio, como história e parte significativa da evolução humana e inserção no processo ensino-aprendizagem. As maneiras como os professores abordam esses conteúdos pode
bem revelar as causas das dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos estudantes nesta
disciplina, possibilitando encontrar alternativas para um ensino mais adequado da Matemática na atualidade.

Palavras-chave: Aprendizagem; Matemática; História; Evolução Humana.
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INTRODUÇÃO

O

Atendimento Educacional Especializado - AEE não é um reforço escolar e nem
acontece em sala separada, é um serviço desenvolvido por profissionais especializados que em parceria com os professores da turma verifica as dificuldades
e barreiras que interferem na aprendizagem do aluno escolhendo assim diferentes formas e ambientes de trabalho adequados a cada estudante.
Nessa linha desenvolveu-se o artigo por meio da história da Matemática apresentando
as origens de seus conceitos e a importância do conhecimento matemático para a evolução
humana, pois, a Matemática e a lógica, se tornaram peças chaves para explicações objetivas
e exatas, funcionam como uma linguagem para muitas ciências, como a física e a estatística.
Enfim a Matemática é a única linguagem de aspecto universal.
Questiona-se como surgiram as noções matemáticas e quais são as principais dificuldades no ensino aprendizagem desta ciência? Que benefícios serão conseguidos com a introdução do computador na educação?
A matemática e a lógica, se tornaram peças chaves para explicações objetivas e exatas,
funcionam como uma linguagem para muitas ciências, como a física e a estatística. Enfim a
Matemática é a única linguagem de aspecto universal!
Objetivou-se realizar um estudo sobre a história da matemática, identificando alternativas
para o trabalho com números e a importância das frações para a humanidade. Pretendeu-se
ainda destacar a importância da Matemática não somente como fórmulas, contas e números,
mas também como princípio, como história e parte significativa da evolução humana e inserção
no processo ensino- aprendizagem.
A metodologia desenvolvida no artigo foi à revisão bibliográfica em livros, artigos ou
teses que contêm texto analiticamente processados pelos seus autores sendo fonte primordial
os registros impressos decorrentes de pesquisas anteriores. Buscou-se neste trabalho relatar
brevemente o desenvolvimento da Matemática como resultado da colaboração de muitos envolvidos e como sendo desenvolvida pelo homem em função de suas necessidades.
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A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E SUA
IMPORTÂNCIA NA-APRENDIZAGEM
A ideia de que a Matemática não é algo
pronto e acabado e nem distante de
nossas capacidades colabora para diminuir os bloqueios dos alunos em relação ao
aprendizado.
Para Piaget (1996), crianças só aprendem o que estão preparadas e dispostas a assimilar. Cabe então ao professor prepará-los,
aperfeiçoando sua atividade profissional. Todo
tipo de conhecimento que se possa adquirir
dependerá de uma estrutura e de um acontecimento para ser aperfeiçoado.
Ainda para Piaget (1996), o conhecimento se adquire a partir da relação que o indivíduo desenvolve com o seu meio. As pessoas
podem adquirir diferentes níveis de conhecimento relacionados com a sua vivência, por
isso não se pode dizer que uma pessoa possui
conhecimento inferior à outra. Fauvel (1997)
afirma que: Ao nos referirmos em História da
Matemática estamos querendo dizer que é
possível por meio da mesma, criar condições
que favoreçam o aprendizado, e exploram processos que ajudem o ensino da matemática
em si, tornando- o mais rico, variado e eficaz
(FAUVEL, 1997, p. 18). Utilizando recursos didáticos adequados é possível criar condições
favoráveis aos processos de ensino e aprendizagem.
De acordo com Vergnaud (1996):
Um conceito torna-se significativo por
meio de uma variedade de situações, que poderiam ser acontecimentos ou conhecimentos,
que podem ser estimulados pelo professor.
Conclui sua teoria com três explicações: um
conceito não se forma dentro de um só tipo de
situação; uma situação não se analisa com um
só conceito; a construção e apropriação de todas as propriedades de um conceito ou todos
os aspectos de uma situação é um processo
longo (VERGNAUD, 1996, p. 162).
Os parâmetros curriculares nacionais PCN (BRASIL, 1997) deixam claro que o professor ao mostrar aos seus alunos aspectos
históricos da Matemática despertaria estas situações:

O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos alunos
a Matemática como ciência que não trata de
verdades eternas, infalíveis e imutáveis, mas
como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos (BRASIL,
1997, p. 30).
Essas situações permitiriam uma recriação da imagem pré-estabelecida que o aluno
tenha da disciplina, facilitando a assimilação
dos conteúdos abordados. Como diria Vianna (1995), um dos principais motivos para se
aprender a História da Matemática é que: Só a
história da Matemática é que poderia contribuir
para anular a sensação de ser a Matemática
uma coisa pronta e acabada. Abordando a
aprendizagem da Matemática, Chacon (2003)
aponta que:
Ao aprender matemática, o estudante
recebe estímulos contínuos associados a ela
problemas, atuações do professor, mensagens
sociais, etc. que geram nele certa tensão. Diante desses estímulos reage emocionalmente de
forma positiva ou negativa. Essa reação está
condicionada por suas crenças sobre si mesmo e sobre a matemática. Se o indivíduo depara-se com situações similares repetidamente,
produzindo o mesmo tipo de reações afetivas,
então a ativação da reação emocional pode
ser automatizada e se solidificar em atitudes.
Essas atitudes e emoções influem nas crenças
e colaboram para sua formação (CHACON,
2003, p. 23).
Produzindo então reações afetivas e
emocionais diante do conhecimento histórico
da Matemática seria possível contribuir para
aperfeiçoar os processos de ensino e aprendizagem: A História da Matemática tem grande
importância “devido à constatação de inúmeras, falhas no processo de formação profissional”. Ou seja, a forma de inserirmos a História
da Matemática em nível de graduação seria um
meio de prevenção de falhas (BARONI e NOBRE, 2009, p. 165),
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A História da Matemática apresenta um
papel importante nos processos de ensino
e aprendizagem ao estimular o envolvimento
e a participação do aluno e do professor, ao
apresentar as dificuldades superadas e soluções para os problemas e ao liberar os recursos afetivos do aluno recriando a imagem da
Matemática. O professor deve investir sobre o
desenvolvimento história dessa ciência, assim
estaria ensinando o porquê e não somente o
para que. Tornando suas aulas cada vez mais
dinâmicas e interessantes, este professor despertaria curiosidade, desenvolvendo assim um
pensamento matemático em cada um de seus
alunos.
Acredita-se que a História da Matemática não deve ser resumida a simples narração
em sala de aula, pois, ela vai muito além de
datação de acontecimentos históricos a possibilidades para o desenvolvimento de trabalho
com diferentes conteúdos. Ponte (2009) defende que a formação inicial do professor deve
contemplar diversos aspectos, afirmando que:
A formação de um professor está longe de acabar na formação inicial, sendo esta, no entanto,
uma etapa fundamental para sua perspectiva
e orientação de percurso posterior. Tal só será
possível se a formação inicial do professor for
suportada por uma sólida formação ética, cultural, pessoal e social (PONTE, 2009, p. 413).
De acordo com Ponte (2009) a essa
afirmação, começamos a interagir por meio de
pesquisas e estudos, de que a História da Matemática é conhecida como um recurso didático que pode trazer benefícios e contribuições
para o processo ensino-aprendizagem. Como
diria Vianna (1995), um dos principais motivos
para se aprender a História da Matemática é
que só a história da matemática é que poderia
contribuir para anular a sensação de ser a Matemática uma coisa pronta e acabada. Já de
acordo com Baroni e Nobre (2009):
A História da Matemática tem grande
importância “devido à constatação de inúmeras, falhas no processo de formação profissional”. Ou seja, a forma de inserirmos a História
da Matemática em nível de graduação seria um
meio de prevenção de falhas (BARONI e NOBRE, 2009, p. 133).

Concluindo todas as afirmações anteriores, os Parâmetros Curriculares (BRASIL,
1997), deixa claro que o professor ao mostrar
aos seus alunos a Matemática como ciência
despertaria certo interesse:
O conhecimento histórico dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da formação dos professores para que estes absorvam
elementos que lhes permitam mostrar aos alunos a Matemática como ciência que não trata
de verdades eternas, infalíveis e imutáveis, mas
como ciência dinâmica e aberta à incorporação de novos conhecimentos (BRASIL, 1997,
p. 30).
O professor ao investir na abordagem
do desenvolvimento histórico dessa ciência,
tornaria suas aulas cada vez mais dinâmicas
e interessantes e despertaria a curiosidade de
seus alunos.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E
SUA RELAÇÃO COM A MATEMÁTICA
Nossas escolas têm gasto muito tempo ensinando Matemática, ciências sociais e
outros conteúdos aos seus alunos e pouco
tempo tem dedicado em mostrar a eles como
compartilhar sentimentos e pensamentos com
os outros. O resultado se mostra a partir da
própria escola: um grande grupo de pessoas
alienadas, solitárias, ansiosas, nervosas, agressivas, irritadas, que não sabem como se comunicar efetivamente e que não sabem por que
são infelizes (MINICUCCI, 2007).
Cabem as escolas melhorar esta comunicação entre aluno e professor nos ambientes escolares. Professores de Matemática
na maior parte das vezes costumam não abordar em aula conteúdos dinâmicos ou interessantes, afetando a relação entre ambos. Neste
sentido, Libâneo (2013) aponta que:
As relações entre professores e alunos, as formas de comunicação, os aspectos
afetivos e emocionais, a dinâmica das manifestações na sala de aula fazem parte das condições organizativas do trabalho docente ao
lado de outros que estudam (LIBÂNEO, 2013,
p. 249).
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7 Contudo, cabe a escola e ao professor promover um clima de interação, aproximando os alunos da Matemática, favorecendo
sua aprendizagem. Sendo assim um dever da
escola e dos professores que ensinam Matemática criarem canais de interação. Essa interação entre professores e os alunos na escola
precisa ser mútua e harmônica, pois o ensino
da Matemática requer a troca de ideias, enfrentamento de dificuldades e a troca de conhecimentos entre os mesmos.
O fato de criar um espírito de equipe e
trabalhar em conjunto seria o ideal para uma
aula de Matemática agradável, produtiva e a
vontade de aprender e ensinar fosse a grande
motivação. Libâneo (2013) defende que:
A interação professor-aluno é um aspecto fundamental da organização, tendo em
vista alcançar os objetivos do processo de ensino: transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades. Entretanto, esse
não é o único fator determinante da organização do ensino, razão pela qual ele precisa ser
estudado em conjunto com outros fatores, principalmente a forma de aula (atividade individual, atividade coletiva, atividade em pequenos
grupos, atividade fora da classe entre outras),
(LIBÂNEO, 2013, p. 249).
Nessa linha de interação entre professor e aluno podemos destacar o Atendimento Educacional Especializado – AEE, por meio
do qual um especialista desenvolve atividades
diferenciadas daquelas realizadas na sala de
aula comum com os alunos, porém, sem que
estas atividades substitui a escolarização. Conforme destacam a resolução n. 4 de outubro de
2009 em seu art. 5:
O Atendimento Educacional Especializado - AEE deve ser realizado, prioritariamente,
na sala de recursos da própria escola ou em
escola de ensino regular, porém, em turno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, e, podendo ainda ser
realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública
ou instituições comunitárias, filantrópicas sem
fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria
de Educação ou órgão equivalente dos Esta-

dos, Municípios ou do Distrito Federal (BRASIL,
2009, p. 2).
A função do Atendimento Educacional
Especializado - AEE é de identificar,elaborar e
organizar meios e recursos pedagógicos de
acessibilidade que eliminem as barreiras para
a plena participação dos alunos, considerando
claro suas necessidades específicas de aprendizagem:
A atuação no atendimento educacional
especializado deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas
comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional
especializado, nos núcleos de acessibilidade
das instituições de educação superior, nas
classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de
educação especial (BRASIL, 2008, p. 19).
Parte do cotidiano escolar é formada
por conversas, trocas de opiniões,conhecimentos, etc., para aprimorar os processos de ensino e aprendizagem as experiências escolares, o caráter e a personalidade são fatores de
suma importância.
Conforme Prado & Freire (2011):
Compete ao professor do Atendimento
Educacional Especializado - AEE a partir de observações criteriosas, ajustarem suas intervenções pedagógicas ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo que lhes
possibilite um ganho significativo do ponto de
vista educacional, afetivo e sociocultural (PRADO; FREIRE, 2011, p. 5).
Esses são os principais fatores que devem ser ressaltados pelos professores na hora
de elaborarem conteúdos programáticos ou
tentarem interagir com seu alunos.
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A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA
Quando o aluno desenvolve a aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo, a
troca de resultados. A interação bem sucedida
aumenta a aprendizagem (MORAN, 2007, p.
86). O uso do computador nas escolas tem gerado calorosas discussões entre professores,
coordenadores e diretores em muitas escolas
levantando diversos questionamentos do tipo:
Que benefícios serão conseguidos com a introdução do computador na educação?
Para Sandholtz, Ringstaff e Dwyer
(2002), os benefícios da integração da tecnologia são mais bem percebidos quando a
aprendizagem não é meramente um processo
de transferência de fatos de uma pessoa para
outra, mas quando o objetivo do professor é
delegar poderes aos alunos como pensadores
e pessoas capazes de resolver problemas:
A preparação dos professores para a
utilização das novas tecnologias não têm tomado parte nas prioridades educacionais na mesma proporção como a preocupação com aquisição de equipamentos, deixando transparecer
a ideia equivocada de que o computador e o
software resolverão os problemas educativos.
O uso eficaz da tecnologia envolve muito mais
que colocar computadores em sala de aula
(SANDHOLTZ, RINGSTAFF e DWYER, 2002, p.
169).
Segundo McClintock (1992), um sistema educacional baseado em computador
não é a única base possível para uma política educativa, mas pode substituir motivações
educacionais competitivas por motivações
cooperativas. Ela pode alargar oportunidades
educacionais abrindo canais múltiplos para o
conhecimento facilitando o aparecimento de
uma política educacional:
Quando um sistema disponibilizar todos os recursos educacionais a toda hora para
todos, ampliará grandemente a extensão e essência desses materiais. Nessas condições, a
educação deixa de ser mero meio para fins extrínsecos e se torna um fim em si mesmo. Com
essas condições, poder e pedagogia podem

se unir para redefinir o propósito político, fazendo da educação seu objetivo central, o objetivo
da vida (MCCLINTOCK, 1992, p. 342).
A tecnologia sempre afetou o ser humano, desde as primeiras ferramentas inventadas
para facilitar nossas tarefas às máquinas que
nos transportam ou nos substituem nas tarefas
na indústria. Todos esses usos dos computadores trouxeram profundas mudanças sociais
e culturais. “Cada inovação tecnológica bem
sucedida modifica os padrões de lidar com a
realidade anterior, muda o patamar das exigências do uso”, afirma Moran (2010, p. 48). Acerca das influências da tecnologia no homem,
Fróes (1998) destaca que:
Hoje não há mais necessidade de
estarmos numa sala de aula, aprende-se em
qualquer lugar, seja em casa, seja no escritório, seja em qualquer lugar onde se tenha acesso às informações. (..) Da mesma forma como
a criatividade inventiva do homem gera novas
ferramentas tecnológicas e modifica constantemente os instrumentos que inventa existe um
efeito inverso: a tecnologia modifica a expressão criativa do homem, modificando sua forma
de adquirir conhecimento e inferindo em sua
cognição (FRÓES, 1998, p. 56).
Não é aceito unanimemente que o computador possa dar uma verdadeira contribuição
à educação. O mesmo que aconteceu com
a televisão e o videocassete, há vários anos
atrás, acontece hoje com o computador como
ferramenta de apoio à educação, tendo partidários entusiastas e também violentos opositores. A atuação do professor não pode mais se
limitar a fornecer informações aos educandos.
Segundo Demo (2007, p. 29), “transmitir conhecimento é uma coisa muito importante para
a sociedade, mas o mundo eletrônico faz isso
com mais graça, com mais disponibilidade que
o professor”.
A informação está disponível em livros,
bibliotecas, videotecas, institutos de pesquisa,
universidades, computadores e banco de dados cada vez mais acessíveis. O computador
pode ser um transmissor de informação muito melhor e mais eficiente do que o professor,
sendo mais atraente ou manejável e atinge a
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massa. Ao professor cabe outro papel, como
defende Almeida (1998):
Cabe ao professor assumir a mediação
das interações professor, aluno e computador
de modo que o aluno possa construir o seu
conhecimento em um ambiente desafiador, em
que o computador auxilia o professor a promover o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da criticidade e da autoestima do aluno
(ALMEIDA, 1998, p. 66).
Os recursos tecnológicos nos levam as
novas formas de ler, escrever, pensar e agir.
Ao professor cabe o lugar de interlocutor que
provoque no educando reflexões, questionamentos, busca de informação e conjuntamente
transformem essa informação em conhecimento e conhecimento em saber.

DIFICULDADES NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
A Matemática, como vem sendo apresentada aos alunos, como ciência pronta e
acabada, com conteúdos desvinculados da
realidade e com programas obsoletos não motiva os alunos de um modo geral, gerando sérias dificuldades sob vários aspectos.
As dificuldades encontradas hoje pelos
alunos na aprendizagem da Matemática são
atribuídas aos professores, alguns dos quais,
mesmo sem dominar a disciplina, exige demasiadamente dos alunos, sobrecarregando-os
de tarefas e conteúdos. Os educadores, por
sua vez, atribuem as dificuldades encontradas
pelos alunos de hoje à sua pouca dedicação
ao estudo.
Contribuem ainda para essas dificuldades as condições econômicas e sociais em
que vivem as novas gerações. A escola pública
é hoje frequentada por alunos que provêm de
famílias de um nível cultural e econômico menos privilegiado e há muita heterogeneidade. O
que se constata, nos dias de hoje, de um modo
geral, é que os alunos procuram a escola pelo
prestígio social que ela poderá proporcionar-lhes e como um possível acesso à melhoria
econômica por meio do diploma.

Assim, temos na escola alunos que a
cursam como uma obrigação, e se tornam elementos portadores de problemas complexos
seja pela exiguidade de tempo para cumprir tarefas escolares, seja pela falta de amparo cultural da família. Outro fato que também afeta
os estudantes é o tipo de vida nas grandes
cidades que, pela diversidade de atividades de
lazer altamente atraentes acaba concorrendo
com escola.
Considerando todos os fatores explicitados, os quais podem prejudicar o tempo
dedicado aos estudos, nós, como educadores,
precisamos repensar nossos métodos e teorias de trabalho, tornando-os suficientemente
motivadores, eficientes e desafiantes, acima de
tudo, condizentes com a realidade do país no
que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, para podermos levar adiante nosso papel
de professores educadores. Entretanto, a escola tradicional ignora as exigências da época e
também as idiossincrasias de nossos alunos
(CASTRO, 1969).
Nesse contexto, ao enfocar as dificuldades das classes menos favorecidas lançamos mão das ideias de Snyders (2005), onde
se postula que:
Os alunos que não provêm das classes
nobres, permanecem poucos anos na escola,
acabando persuadidos de sua inferioridade
pessoal em relação aos alunos brilhantes; sentem-se culpados, perdem o respeito por si próprio. E eis os pobres dispostos, por toda a sua
vida, a aceitar, resignadamente, as frustrações
e as chacotas (SNYDERS, 2005, p. 71).
Ao se referir ao fracasso escolar das
classes menos favorecidas, Snyders (2005),
preconiza que:
A escola, a partir dos fracassos escolares dos desfavorecidos, procura mergulhá-los
na humilhação para que não renunciam a uma
atitude de humildade. Essa classe mais humilde chega ao ponto de aceitar, de assimilar o
ponto de vista dos valores dos ricos, assumir
como seus os valores impostos por seus patrões, identificando-se com o poderoso − o patrão − a tal ponto que perde a sua linguagem
peculiar e original para balbuciar desajeitada542
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mente a linguagem da classe dominante (SNYDERS, 2005, p. 71),
Essa perspectiva nos leva à seguinte reflexão: estaria a escola desempenhando
uma função altamente inaceitável e indesejada, ao ajudar a promover a divisão de classes,
propiciando um ensino de qualidade somente
para “alguns privilegiados”, onde uma maioria
é mantida à margem da nossa sociedade? Torna-se adequado nesse momento recorrermos
a Carraher (2011), em sua obra, que nos traz
uma contribuição efetiva quando postula que:
O processo de explicação do fracasso
escolar tem sido uma busca de culpados: o
aluno, que não tem capacidade; o professor,
que é mal preparado, que é mal remunerado;
as Secretarias de Educação que não remuneram eficientemente seus professores; as universidades, que não formam bem o professor,
o estudante universitário, que não aprendeu no
secundário o que deveria ter aprendido e agora
não consegue aprender o que seus professores universitários lhe ensinam. (...) Todos nós,
educadores, precisamos não encontrar os culpados, mas encontrar as formas eficientes de
ensino e aprendizagem em nossa sociedade
(CARRAHER, 2011, p. 20),
A Matemática como vem sendo apresentada nas escolas, tem contribuído para
que não se perceba a dimensão do fracasso
escolar, uma vez que os sistemas políticos
educacionais são criados com a finalidade de
conduzir o processo de maneira tendenciosa;
formando indivíduos acríticos, que aceitam as
verdades incontestáveis inerentes à Matemática, conteúdos desvinculados da realidade e
com programas obsoletos.

AS FORMAS DE ENSINO DA
MATEMÁTICA
Duas forças indissociáveis estão sempre a impulsionar o trabalho em Matemática.
De um lado, o permanente apelo das aplicações às mais variadas atividades humanas,
das mais simples da vida cotidiana às mais
complexas elaborações de outros campos do
conhecimento. Do outro lado, a especulação
pura, a busca de respostas a questões geradas no próprio campo da Matemática.
A Matemática caracteriza-se como uma
forma de compreender e atuar no mundo e o
conhecimento gerado nessa área como um
fruto da construção humana na sua interação
constante com o contexto natural, social e cultural (BRASIL, 1998, p. 24).
A indissociabilidade desses dois aspectos fica evidente pelos inúmeros exemplos
de belas construções abstratas originadas em
problemas aplicados e, por outro lado, de surpreendentes aplicações encontradas para as
mais puras especulações. Cada vez mais a Matemática está presente nas diversas atividades
da vida contemporânea, daí a necessidade de
se proporcionar aos jovens um conhecimento
matemático capaz de inseri-los no mundo do
trabalho como cidadãos conscientes.
As transformações ocorridas no mundo
contemporâneo fizeram com que a Educação
Matemática fosse se adequando a uma nova
realidade. No Brasil e no mundo alguns movimentos reorientaram o ensino de Matemática
na tentativa de melhorar sua qualidade e minimizar seu caráter elitista e excludente. A partir da década de 20, iniciou-se no Brasil uma
reorientação curricular, sem grande sucesso
na prática. Nos anos 60 e 70 a Matemática
Moderna reformou amplamente o currículo da
Matemática enfatizando a teoria dos conjuntos,
as estruturas algébricas, etc. Esse novo ensino
formalizar a matemática tornando-a cada vez
mais distante das questões práticas. Nos anos
80, o destaque do ensino de Matemática foi à
resolução de problemas levando-se em conta
os aspectos sociais e cognitivos, entre outros,
na aprendizagem da Matemática.
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De 1980 a 1995 algumas propostas
foram elaboradas, conforme apontam os PCNs
de Matemática (BRASIL, 1997):
Importância do desempenho de um
papel ativo do aluno na construção do conhecimento; Ênfase na resolução de problemas,
na exploração da matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas
várias disciplinas; Necessidade de levar os alunos a compreender a importância do uso da
tecnologia e a acompanhar sua permanente
renovação (BRASIL, 1997, p. 21).
Embora existam experiências positivas a partir destas propostas, temos ainda no
Brasil obstáculos que impedem um ensino de
Matemática de qualidade. As faculdades de
licenciatura não estão preocupadas em formar
profissionais de educação capazes de desenvolver práticas pedagógicas que qualifiquem o
ensino da Matemática.
Os grandes profissionais do conhecimento matemático são ainda muito poucos e
embora algumas universidades e Secretarias
de Educação desenvolvam trabalhos no sentido de ajudar o professor a melhorar a qualidade de ensino, faltam ainda políticas educacionais efetivas que provoquem as mudanças
necessárias e desejáveis.
Durante nosso estágio em uma escola
pública da região de São Paulo, percebeu-se
que o estudo de conceitos, ideias e métodos
por meio de resolução de problemas ainda são
desenvolvidos a partir de listas de problemas
que devem ser resolvidos pelos alunos que
usam técnicas ou fórmulas memorizadas.
Nesse sentido, os processos de ensino e aprendizagem por meio de resolução de
problemas tornam-se falho e ainda reforça o
caráter elitista e tradicional do ensino da Matemática. Os conteúdos da Matemática considerados importantes nesta ciência devem levar
em consideração não apenas as situações do
cotidiano, mas, também questões inerentes à
própria Matemática e seus problemas históricos. Acredita-se conforme Carvalho (2011)
que a ludicidade tenha papel fundamental nas
atividades Matemáticas:

O lúdico possibilita o estudo da criançacom o mundo externo, integrando estudos
específicos sobre a sua importância na formação da personalidade. Por meio da atividade
lúdica e de jogo, 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
(CARVALHO, 2011, p. 13).
O ensino da Matemática apresenta
problemas como a má formação do professor,
falta de cursos de capacitação que realmente
qualifiquem o profissional a exercer a função e,
ainda, conteúdos que estimulem o gosto pelo
aprendizado da disciplina, assim como a utilização das tecnologias no ensino da Matemática. Desde os anos 80 existem propostas que
tem a intenção de resolver estes problemas,
mas é preciso mais que intenções e propostas
para que o ensino da Matemática melhore de
qualidade e contribua para a construção de um
conhecimento matemático reconhecido como
necessário ao exercício da cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa bibliográfica entendemos ser necessária uma viagem na antiguidade, junto ao desenvolvimento humano para se chegar à conclusão de que a Matemática pode
contribuir de forma evidente e eficaz com os processos de ensino e aprendizagem.
Sendo a Matemática um corpo de conhecimentos naturalmente desenvolvido por pessoas desde alguns milênios, o estudo da sua história permite tomar consciência de uma tradição que, incluindo o interesse (mistério, aventura, intriga, etc.), vai favorecer o interesse e a
curiosidade dos estudantes em aprender seus conteúdos. O estudo da História da Matemática
permite descobrir que a abordagem didática adequada dessa ciência pode ser bastante eficaz
e produtiva.
Os conteúdos de Matemática ainda são marcados pela incompreensão dos alunos
quanto à aplicação e utilização, e aulas unicamente expositivas e sem dinamismos, entre outros
aspectos acabam gerando enfado no educando, desestimulando-o a apreender. A curiosidade e
a significação dos conteúdos nos levam ao interesse em fazer novas descobertas.
A integração da História da Matemática como parte curricular na formação de um futuro
professor poderá contribuir para que ele insira esses conteúdos como parte de seus planos de
aula. Dependendo do modo como professores e mestres abordam a História da Matemática
em cursos de licenciatura, os futuros professores poderão adquirir a capacidade de analisar a
Matemática como cultura, como ferramenta de desenvolvimento e ciência, implantando estes
aspectos em seus estilos didáticos.
Caso o educador se propõe em usar de sua criatividade, mesmo tendo recursos limitados, é possível desenvolver um bom trabalho que envolva todos os alunos, por meio de atendimento especializado estimulando a aprendizagem sobre vários conteúdos. Conclui-se por fim
que tais princípios levam em consideração a natureza da prática educativa escolar na sociedade
atual. Muitas vezes temos que fazer uso de aulas expositivas para abordar conceitos matemáticos, porém temos que entender que é preciso utilizar caminhos que proporcionem ao aluno
construir seu próprio conhecimento matemático.
Por meio do aperfeiçoamento do ensino da Matemática o aluno deixará de ser apenas
um caixinha na qual são depositados apenas conteúdos, pois o professor deve transformar os
alunos em pessoas capazes de atribuir novos significados aos conhecimentos abordados nas
escolas. Além disso, como já discutido durante o desenvolvimento da pesquisa, a apropriação
de conteúdos matemáticos tem implicações profundas na vida pessoal e profissional dos estudantes, não sendo aceitável manter o quadro vigente em 12 anos de vida escolar na Educação
Básica, sendo preciso promover mudanças urgentes.
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A TRAJETÓRIA DA MULHER
BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESUMO: O presente artigo busca analisar a trajetória da mulher no ensino superior brasileiro. Com objetivos específicos propõe-se a verificar as primeiras participações femininas nas
universidades; as dificuldades enfrentadas no meio acadêmico; os cursos mais procurados
durante o tempo; além do desenvolvimento e consequências criadas nas vidas das profissionais formadas na sociedade. Faz parte da metodologia, a citação de trabalhos de autores
reconhecidos por pesquisas sobre assunto abordado. O referencial teórico tem embasamento
nas definições e importância da formação universitária feminina no Brasil.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo abordar o acesso das mulheres no ensino superior do Brasil, os obstáculos para conquistar esse espaço, o reconhecimento
da sociedade e as consequências após a formação acadêmica.

No primeiro capítulo, iniciamos a apresentação do ensino superior no Brasil. O atraso
da liberação para as mulheres frequentarem as faculdades devido à situação social, já que a
educação feminina era direcionada diretamente ao matrimônio, aos cuidados domésticos e à
criação dos filhos.
No segundo capítulo, analisamos ao longo das primeiras décadas do século XX, algumas mulheres que marcaram suas participações nas faculdades brasileiras, salientando o
número insignificante comparado à clientela masculina. As primeiras representantes femininas
formadas nas faculdades brasileiras nos cursos de Medicina, Direito, Jornalismo, Odontologia e
Engenharia, e também as precursoras nas áreas de Ciências Humanas e Filosofia.
Nesse pressuposto, observamos quais razões para essa situação, de que forma isso
foi superado e como aconteceu o aumento significativo da presença feminina na divisão da
quantidade de matrículas durante os anos norteando para os estereótipos de gênero. Durante
o artigo comentamos a demanda em cursos ligados à educação serem, até hoje, composta por
mulheres, diferentemente das áreas de exatas e pesquisa científica e tecnológica onde a representação ainda ter baixo índice em relação aos homens.
No último capítulo, tratamos da vida familiar e profissional das mulheres com formação
superior. Como essa formação favoreceu para que muitas mulheres deixarem a vida pessoal ou
familiar em segundo plano. A questão de casar-se e ter filhos vir depois da conquista profissional e financeira. Os vários conflitos proporcionados, já que a sociedade ainda enxerga a mulher
como a principal responsável nos afazeres domésticos, e muitos homens não admitem essa
igualdade de deveres e direitos. Além dos desdobramentos das várias obrigações destinadas a
elas, como por exemplo, as atribuições domésticas.
No artigo também se discutem sobre as conquistas e os conflitos que o ensino superior
proporciona às mulheres brasileiras, além do enfrentamento sobre a discriminação no trabalho
e a dificuldade em atingir cargos dominados pelos homens. As considerações finais focam sobre a trajetória de vida das mulheres no mundo acadêmico, da luta pelas cadeiras acadêmicas
à conquista dos diplomas, além da conciliação com a vida pessoal e familiar, alcançando aos
poucos, espaços que antes nem se cogitava participar.
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O INÍCIO DO ENSINO SUPERIOR NO
BRASIL
A criação das faculdades no Brasil foi
um acontecimento demorado, segundo SOUZA
(2013) somente em 1808, com a chegada da
família real, é que surgiu o interesse de se criar
escolas médicas na Bahia e no Rio de Janeiro.
Formou-se, então, o Colégio Médico-Cirúrgico
da Bahia e a cadeira de Anatomia no Hospital
Militar do Rio de Janeiro. Dessa maneira, o ensino superior se apresentou como um modelo
de institutos isolados e de natureza profissionalizante, além de ser elitista, já que só atendia aos
filhos da aristocracia colonial, que não podiam
mais estudar na Europa, devido ao bloqueio de
Napoleão Bonaparte.
Aliás, Ramos (2011) comenta que os
barões do café começaram a pressionar D. Pedro II para ampliar o acesso às faculdades. Uma
pressão que foi acompanhada pelas reivindicações da classe média urbana. Todos queriam
garantir que os filhos pudessem se tornar bacharéis para ter acesso aos cargos públicos ou
para entrarem na vida política como forma de
manter o status da família ou melhorar de vida.
O número de faculdades, até então exclusivamente vinculadas ao governo imperial por meio
de cátedras, começou gradualmente a aumentar. As cátedras se uniram e formaram novas
academias e faculdades.
O autor ainda menciona que no ano de
1827, foram criados os cursos de Direito em
São Paulo e Olinda, entretanto as primeiras faculdades só surgiram anos depois, limitados
aos cursos de Medicina, Direito e Politécnica,
seguindo o modelo educacional das Grandes
Instituições Francesas e eram voltadas mais ao
ensino do que à pesquisa. Depois disso, D. Pedro II instituiu os centros de livre docência, criando faculdades de Medicina, Engenharia, Direito,
Odontologia, Arquitetura, Economia, Serviço Social e Jornalismo.
De acordo com Stallivieri (2008) a primeira universidade brasileira foi a Universidade
do Rio de Janeiro. Fundada em 1920, ela marcou certamente os rumos da educação superior
no Brasil, apontando para a instituição de uma
nova era. Segundo Mendonça (2005), os cursos superiores mais valorizados no Brasil nesta
época eram Medicina, Engenharia e Direito.

AS MULHERES NOS CURSOS
SUPERIORES
Dentro desse contexto do início do ensino superior brasileiro, de acordo com Oliveira
(1995), a posição da mulher na sociedade era
definida no ambiente do lar, então, sua atuação
era muito restrita à faculdade. Ela desenvolvia
o papel de esposa constituído a partir do casamento. Essa visão norteia-se na teoria de que
a base da civilização é a família, onde o amor
se exerce através do respeito e na divisão de
tarefas, e, consequentemente, no matrimônio,
onde a mulher tem seu papel intelectual e moral. A mulher não tinha espaço no mundo acadêmico, e sim, o de educar os filhos e manter
a ordem da casa e nada mais.
Portanto, Porto e Cardoso (2009) marcam a participação da mulher na Faculdade de
Medicina do Império, primeiramente, nos cursos de parteira. Em 1832, as duas Faculdades
de Medicina (Bahia e Rio de Janeiro) foram
igualadas nas cadeiras ministradas, bem como
passaram a oferecer aos concluintes o título de
doutor aos médicos e o de Parteiro Diplomado
aos que concluírem o Curso de Partos realizado em três anos, possuindo várias cadeiras,
entre elas: parto, moléstias de mulheres grávidas, paridas e recém-nascidos.
Por conseguinte, Blay e Conceição
(1991) comentam que em 19 de abril de 1879,
o imperador D. Pedro II aprovou a lei autorizando a participação de mulheres em cursos
superiores. Isso aconteceu após a experiência
vivida por Augusta Generosa Estrela, recém-formada em medicina pelos Estados Unidos,
que através de bolsa concedida pelo próprio
imperador, não pôde exercer a profissão de
médica no Brasil. Apenas em 1887, apareceu
o primeiro registro de diploma superior, que
segundo Teixeira (2001), foi conquistado pela
gaúcha Rita Lobato, a primeira a se formar na
Escola de Medicina da Bahia por meio da lei
“Leôncio de Carvalho”:
No curso de Direito, QUEIROZ (2001)
comenta que as primeiras mulheres com diploma superior no estado de São Paulo somente
apareceram em 1902. COSTA (2012) registra
como pioneiras na área de Direito no estado
de São Paulo, Maria Augusta Saraiva e Maria
Immaculada Xavier da Silveira. Elas enfrentam
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várias barreiras e se destacaram a partir do início do século XX.
Em relação ao curso de Engenharia,
GIANNI (2013) comenta que a primeira mulher
a se formar foi Edwiges Maria Becker, em 1919,
pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro (RJ).
Contudo, foi Carmen Portinho, a terceira mulher
a se formar engenheira civil no mesmo instituto, em 1926, que se destacou por ter sido uma
militante feminista. Logo depois de encerrado
o curso, batalhou pela conquista dos direitos
civis e políticos e pelo reconhecimento profissional das mulheres.
Carmen faleceu em 2001, aos 98 anos,
é referência da engenharia feminina pelas mulheres que conhecem sua trajetória de vida.
Já no curso de Odontologia, Pinheiro (2011)
divulga que a primeira mulher brasileira a receber o título de cirurgiã-dentista, no ano de
1899, foi Isabella Von Sydow, filha de alemães,
nascida em Cananéia no estado de São Paulo.
Ela pertenceu à turma iniciada em 1884. Na
parte do jornalismo, conforme Cotrim (1979),
a primeira representante foi Eugênia Brandão,
porém Almeida (2008) registra que também
outras mulheres marcaram o início feminino no
jornalismo brasileiro:
Antes de Eugênia, porém, existiram
outras mulheres que trabalharam nos jornais
como folhetinistas, cronistas, poetas e ensaístas. Algumas foram até consideradas jornalistas por assumirem sozinhas (ou com a ajuda
de outras mulheres) o papel de editar jornais.
Encontrei em minhas pesquisas mais duas pioneiras além de Eugênia, a gaúcha Maria Josefa
que fundou o jornal Belona em 1883 e a baiana Violante Ximenes de Bivar e Velasco, que
editou o Jornal das Senhoras em 1852 (ALMEIDA, 2008, p.7).
De acordo com Blay e Lang (2004) até
o início da década de 30 foram raras as mulheres que participaram das faculdades já existentes no Brasil, já que suas funções estavam
relacionadas ao lar, a presença nessas carreiras ditas como mais “tradicionais” somente aumentaram na década de 40:
Nos anos 30 do século 20, a camada
burguesa restringia a atuação da mulher a atividades no lar. Estudar em uma faculdade significava sair desse padrão e enfrentar preconceitos no meio social e mesmo entre colegas,

preconceito expresso em brincadeiras aparentemente inofensivas. Certamente outra era a
condição de vida de mulheres de classe média
baixa, levadas por necessidade ao trabalho,
das professoras que tinham de deixar sua cidade para lecionar em outra, assim como daquelas que trabalhavam na indústria, no comércio,
das domésticas etc., (BLAY e LANG, 2004, p.)
Com o surgimento de novos cursos superiores, como por exemplo, Filosofia na faculdade do Estado da Bahia, em 1942, QUEIROZ
(2001) ressalta a divisão por gênero (masculino
e feminino), sendo que as mulheres se encaminharam para as áreas de Filosofia, Ciências
humanas e Letras, principalmente em relação
ao magistério, pois era ligada diretamente com
o sentimento de proteção maternal:
[...] De fato, o aumento da presença feminina no ensino superior, no Estado, está ligado à criação do curso de Filosofia, em 1942.
Naquele momento, embora a criação de um
espaço no ensino superior, aberto à participação feminina, representasse um avanço, isso
se faz dentro de certos limites, - pelas próprias
características com que foi criado o curso de
Filosofia, voltado para a realização desinteressada de ‘altos estudos’ que não se opunham
à condição feminina’ (Passos, 1997:142) - na
medida em que acionava estereótipos sobre a
mulher, contribuía para reforçar a divisão das
carreiras por gênero. Estabelecia-se assim, de
modo tácito, que aos homens estariam destinadas as áreas de ‘valor social’ e possibilidades
econômicas e às mulheres aquelas voltadas à
preparação para o ensino secundário e à ‘cultura humanística’ (idem). (QUEIROZ, 2001, p.3)
Especificamente, na área da educação,
Louro (2000) coloca que até então, havia a
Escola Normal de nível secundário (hoje seria
o Ensino Médio), que formavam professores,
onde na sua grande maioria era composta por
mulheres. Elas identificaram a oportunidade
que estava sendo oferecida por meio do setor
educacional e começaram a entrar no ensino
superior nos mais diferentes cursos.
O ingresso das mulheres em maior número no ensino público superior realizou-se
pela Faculdade de Filosofia, em seus diferentes segmentos. A autora ainda comenta, que a
partir dos anos 50, com os discursos de profissionalismo no ensino, as mulheres professoras,
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vistas até então com a função maternal, ganharam mais consciência de reivindicar o seu
reconhecimento como profissional e iniciaram
uma luta por salários iguais aos dos homens
e condições de trabalho adequadas. É nesse
mesmo período que as mulheres de camadas
médias também ingressaram de forma mais
frequente no mercado de trabalho brasileiro, e
desse modo à participação feminina ganhou
maior proporção nas universidades brasileiras.

OS DESAFIOS DAS MULHERES NO
MEIO ACADÊMICO
A diferenciação no tratamento dado às
meninas é um fardo histórico! Conforme Job
(2011) desde cedo se ouvia que áreas como
física, química, biologia, matemática, engenharia e computação eram cursos destinados
aos meninos, já que foram criados em valores considerados pela sociedade “masculinos”
(a certeza, a eficiência, o controle e a ordem),
por isso o acesso das mulheres na leitura e
escrita foi demorado e só aconteceu em meados do século XVIII. Após muita insistência de
algumas mulheres por um espaço na escola,
como já mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, Job (2011) relata que somente no
século XIX as mulheres tiveram acesso ao ensino superior, e no início do século XX deu-se o
ingresso nas carreiras universitárias.
Contudo, vale destacar que para Beauvoir (1991) as mulheres também têm culpa
por não terem oportunidades profissionais ou
educacionais, pois não há referências femininas em toda trajetória da sociedade. Elas aceitaram e se acomodaram com as situações impostas pela família, acomodando-se à situação
imposta.
Conforme Queiroz (2011), no estado
da Bahia, uns dos berços do ensino superior
brasileiro, desde o início do século XX, já se
observava a presença de algumas mulheres
nos cursos de Medicina, Direito e Engenharia.
Todavia, era um número insignificante para demonstrá-lo como um espaço de livre circulação às mulheres. Tanto que, Silva e Sampaio
(2000) esclarecem a situação das mulheres
com nível superior no período do império, citando o perfil das primeiras médicas brasileiras. Para elas não entrarem em confronto dire-

to com seus colegas homens, vestiam-se com
trajes masculinos, deixando qualquer vaidade
feminina de lado, para manterem suas imagens
de mulheres honradas em um ambiente extremamente conservador.
Uma pesquisa realizada por Blay e Lang
(2004) sobre as pioneiras da década de 30 na
Universidade de São Paulo, constatou através
de depoimentos realizados pelas veteranas
nos cursos de Filosofia, Medicina e Química,
que essas mulheres também não encontraram
apoio social na prática de suas profissões. As
autoras concluíram que a sociedade ainda preferia manter o modo de vida ordenado através
da “subalternidade feminina” e não favoreceu
alternativas às jovens profissionais:
Elas tiveram de lutar dentro de si próprias para superar a ideologia patriarcal na
qual foram educadas; lutar para abrir novos espaços de apoio que lhes permitissem trilhar as
novas profissões sem abrir mão de escolhas
na vida pessoal. (...) E lutar no interior das instituições contra os obstáculos da concorrência e
das redes de cientistas que as excluíam (BLAY
E LANG, 2004, p.10).
O aumento da presença feminina no
ensino superior está ligado especificamente à
criação do curso de Filosofia em 1942. Nesta
época, de acordo com Queiroz (2011), a criação de um espaço no ensino superior aberto à
participação feminina representou um avanço.
Porém isso aconteceu de forma limitada, pelas próprias características com que foi criado
o curso de Filosofia, voltado para a realização
descompromissada e que não afetasse a vida
doméstica e maternal das mulheres. Segundo
Barroso e Mello (1975) indicam o aumento representativo na participação das mulheres no
ensino superior só foi a partir dos anos 50, com
um grande avanço de matrículas nas faculdades, especialmente, na área de Humanas:
Os autores consideram que foi marcante o crescimento da participação feminina entre
1956 e 1971, passando de 26% para 40%. As
autoras apontam para as características desta
participação, evidenciando que ela não ocorre
de modo uniforme; o aumento da concentração se dá, sobretudo, naquelas carreiras ‘femininas’ definidas culturalmente como mais
apropriadas à mulher (52). Em 1971, algo em
torno de metade das mulheres matriculadas no
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ensino superior, concentrava-se nos cursos de
Letras, Ciências Humanas e Filosofia (QUEIROZ, 2011).
Outro indicador importante vem de
Carvalho (2001) na afirmação que em meados
da década de 1990, houve um importante progresso no sistema educacional brasileiro em
todos os níveis, isso favoreceu e apontou um
grande crescimento das taxas de escolaridade feminina. O autor menciona que as mulheres já são maioria no ensino médio, superior
e pós-graduação. Ele indica que na educação
superior as mulheres surpreenderam não só
no maior número de matrículas de graduação,
como também pelo aumento considerável na
presença do corpo docente das universidades
e nos níveis mais altos de titulação.
No entanto, Carvalho (2001) ressalta
que a escolha das mulheres por cursos indicados como femininos e dos homens por cursos
classificados como masculinos, fortaleceu os
estereótipos de gênero. Deste modo, as áreas
relacionadas com a educação e cuidados ao
ser humano, enfermagem e serviço social, as
mulheres são a maioria até hoje, já nas áreas
de tecnologia e ciências sociais aplicadas, o
predomínio são os homens, exceto no curso
de secretariado executivo, no qual as mulheres
frequentam em maior número.
Para Job (2011) os estudos surgiram
desde a década de 60 do século XX, refletindo
sobre quais razões poucas mulheres estudavam, trabalhavam e lideravam na área científica. O tratamento profissional diferente entre gêneros tinha se dado de todas as maneiras e em
quase todos os países, criando as diferenças.
Nesse setor científico e tecnológico, conforme
Melo; Lastres; Marques (2004) houve somente
um avanço na participação das mulheres como
pesquisadoras entre os anos de 1995 a 2000,
visto que as pesquisas realizadas em sua grande maioria foram nas universidades e institutos
públicos. Ristoff (2007) também salienta essas
divisões entre o que se convencionou chamar
de áreas mais “femininas”, concentradas nas
ciências humanas e em vários cursos da área
da saúde, e aquelas, ditas “masculinas”, mais
presentes nas ciências exatas e nas carreiras
tecnológicas.

A FORMAÇÃO ACADÊMICA,
A FAMÍLIA E O MERCADO DE
TRABALHO: A FACULDADE, A
FAMÍLIA E O TRABALHO NA VIDA DA
MULHER BRASILEIRA
Para Simões e Hashimoto (2012) existem vários pesquisadores que destacam as
mudanças no mercado de trabalho por causa
das Guerras Mundiais (1914-1918 e 19391945), os homens tiveram que ir às guerras e
as mulheres mantiveram o sustento da família,
ocupando funções, que até então, eram restritivamente masculina. Com o fim dos conflitos,
muitas mulheres se tornaram viúvas ou com
companheiros inválidos, aumentando ainda
mais suas responsabilidades dentro e fora do
lar.
No Brasil, de acordo com Rezende o
código civil brasileiro de 1917, dizia que mulheres casadas eram incapazes, relativamente,
a certas ações à maneira de exercê-las. Essa
afirmação fez com que todas as transformações que surgiram na sociedade brasileira
durante cinquenta anos em relação à mulher
fossem resistidas, já que essa lei foi revogada
somente em 1962.
Segundo a autora as mulheres conseguiram “romper as barreiras da desigualdade,
do preconceito de que toda mulher servia apenas para cuidar das obrigações domésticas, a
partir dos anos 70”, onde iniciaram uma invasão no mercado de trabalho dentro de um histórico de expansão econômica e um crescimento
no processo de industrialização e urbanização.
Estas conquistas prosseguiram durante a década de 80, mesmo com a crise econômica.
A autora ressalta que nos anos 90, com intenso número de mulheres em busca de vagas
no mercado de trabalho aconteceram diversas
mudanças no perfil exigido, como por exemplo,
a faixa etária, a escolaridade e o estado civil.
A partir da década de 1960, Araújo
(1993) investigou quais transformações na família brasileira ocorreram por meio do movimento feminista pela luta da liberdade e igualdade
entre os gêneros, o combate nas discriminações sociais e a defesa do papel da mulher
na sociedade. Isso contribuiu para a mudança e modernização da família. Desse modo,
os pensamentos de igualdade começaram a
substituir os de autoridade e hierarquia familiar.
Mesmo assim, com o início da transformação
do pensamento em relação ao núcleo familiar e
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social, segundo Melo; Lastre; Marques (2004)
ainda é bastante relevante para as mulheres
universitárias à vida conjugal e a maternidade.
Assim, segundo Simões e Hashimoto
(2012) a participação da mulher no mercado
de trabalho aconteceu gradativamente entre as
décadas de 1920 e 1980, junto com o processo de urbanização e industrialização da
sociedade brasileira. Esta época se destacou
por um grande número de mulheres ocupando
funções de forma precária, sem proteção social, com baixos salários e reivindicações, por
muitas vezes, ignoradas.
Segundo Magalhães E Silva (2010)
mesmo exercendo funções fora de casa a mulher tem a responsabilidade com as tarefas
domésticas, e mesmo que não as cumpram,
devem garantir essa execução por meio (na
maioria dos casos) de outras mulheres com
menor instrução. A análise de Melo; Lastres;
Marques (2004) sobre as funções masculino/
feminino na família comprova que apesar de
várias mudanças sociais, o modelo patriarcal
ainda persiste, pois as mulheres são as responsáveis pelas atividades domésticas, pela educação das crianças e muitas vezes pela renda
financeira, além dos cuidados com os idosos.
Logo, elas precisam sempre conciliar a vida familiar com a profissional. As autoras observaram a relação entre as mulheres com nível superior e as com baixa escolaridade. Uma deixa
para outra a ocupação doméstica:
Na administração da casa, as mulheres com nível superior, por terem maior renda,
valem-se do auxílio de empregadas domésticas, que representam a outra face do avanço
feminino no mercado de trabalho brasileiro.
O emprego doméstico, que é uma forma de
ocupação feminina tradicional na sociedade
brasileira, representa um exército de mulheres
pobres, com baixa qualificação e que recebem
baixíssimos salários. As empregadas domésticas são o maior contingente de trabalhadoras
do país e sua existência permite que a realização dos serviços domésticos não seja interrompida, embora continue sobre os ombros femininos, mesmo na ausência da mãe/esposa
(MELO, LASTRES e MARQUES. 2004 p.9).
Nota-se que quase metade das mulheres com graduação não tem filhos (45,90%),
embora 50,25% delas tenham companheiros, e
24,51%, são chefes de família, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
de 2001. Segundo o IBGE (2001) mesmo com
a taxa de nascimentos decrescente de manei-

ra geral no Brasil, o que se percebe é uma
diferença considerável em relação o nível de
escolaridade e a fecundidade. Quanto maior a
instrução da mulher, menor é a probabilidade
de filhos: As mulheres com maior escolaridade (oito anos ou mais) tinham, em média, 1,7
filhos, e as com menos de quatro anos de estudo tinham 3,7 filhos. Essa influência da escolaridade na fecundidade é observada em todas
as regiões (IBGE, 2001).
Esse dado sobre a quantidade de filhos
continua o mesmo de acordo com o censo de
2010, “quanto mais alto o nível de instrução da
mulher, mais tardio se torna o padrão etário da
fecundidade”. Segundo o Instituto, as mulheres
com ensino superior completo têm filhos 5,5
anos depois do que as sem instrução e com
ensino fundamental incompleto. Sendo 30,9
contra 25,4 anos, em média.
Entre os anos de 1999 a 2010, conforme o IBGE houve um aumento de famílias,
tendo a mulher como responsável (de 24,51%
para 37,3%), inclusive com a presença de
cônjuge (de 19,5% para 46,4%), contra o decréscimo de 77,8% para 62,7% no caso de
homem responsável. Também houve queda
no percentual de homens responsáveis em domicílios com presença de cônjuge, de 95,3%
para 92,2%. Conforme o instituto “os motivos
podem ser creditados a uma mudança de valores relativa ao papel da mulher na sociedade e
a fatores como o ingresso maciço no mercado
de trabalho e o aumento da escolaridade em
nível superior, combinados com a redução da
fecundidade” (IBGE, 2010).
O trabalho realizado por PRADO e
FLEITH (2012) com pesquisadoras do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) também resultou o lado
positivo da formação: o reconhecimento da família e o exemplo para os filhos. Mas por outro
lado, a falta de apoio do cônjuge é a causa das
brigas e divórcios.
Os relatos das pesquisadoras mostram
mais impactos positivos que negativos. Porém,
entre os fatores mencionados que poderiam influenciar de forma negativa a dinâmica familiar,
não contar com a participação do cônjuge na
divisão das responsabilidades domésticas foi
o mais destacado. As participantes informaram
que isso gera conflitos, competição e, em alguns casos, divórcio, e é um indicador da falta
de compreensão da família acerca de seu papel como profissional de sucesso e com muita
demanda de trabalho. Sobre esse tema, uma
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das entrevistadas (Pesquisadora 1) verbalizou:
“Chegamos em casa, vamos cuidar do filho,
lavar a louça, ver o que está faltando em casa
[...] o homem, nada” (PRADO;FLEITH. 2012).
A afirmação de Cruz (2013) reforça
que as mulheres aguentam uma carga maior
de tarefas realizadas no ambiente familiar se
comparada aos homens. Essa situação cria
reflexos no desempenho da mulher nos estudos e no trabalho, no sentido que é mais difícil
competir por esses espaços em igualdade de
condições. Mas a autora vê que já é possível
observar mudanças no sistema educacional,
guiada pela visão crítica dos que “suportam
o fardo social”, possibilitando a superação de
qualquer opressão, especificamente a de gênero.Para Guimarães (2003) muitos autores descrevem as adolescentes com a opção de casar,
ter filhos e se formarem, mudarem essa sequência. Agora, elas dedicam-se ao casamento e
maternidade só após a formação acadêmica,
porque a oportunidade de crescimento no mercado de trabalho e independência financeira
se tornou prioridade. Para a autora, a mulher
pensa nessa conciliação da vida pessoal e da
profissional depois dos 30 anos. Isso acarretou um problema: a ascensão profissional. Ter
filhos ou casar pode ser entendido como obstáculo, retardando ainda mais essas decisões.
Dessa maneira, Guimarães (2003) verificou que a mulher está se preparando cada
vez mais para ocupar melhores posições no
mercado de trabalho. Todavia, a fez redefinir
e retardar suas realizações pessoais, já que
as grandes empresas ainda observam as mulheres casadas e com filhos como pouca disponibilidade para se dedicarem às rotinas de
trabalho, especialmente, se essas mulheres
ocuparem cargos de liderança.
Existe uma grande importância no mercado brasileiro possuir um diploma universitário. Para Melo; Lastres; Marques (2004) quanto
maior o nível de escolarização, maior é a participação na atividade econômica. Tanto porque
os empregadores valorizam mais este tipo de
trabalhador e os salários, consequentemente,
são melhores. As mulheres com acesso ao ensino superior têm chance de maiores rendimentos e distanciamento do ambiente doméstico.
De acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico), do qual o Brasil não é membro,
mas acrescentou dados do nosso país no relatório sobre salários e escolarização para fins
de comparação, mostra que mesmo com a for-

mação superior aumentando a renda em ambos os sexos, os homens recebem mais com
cada nível educacional conquistado “pode ser
até 2,7 vezes superiores à de um que só tenha
ensino médio, e 3,2 vezes maior que a de um
homem sem diploma colegial; mas a mulher
ganha, 2,6 a mais que uma com ensino médio,
e 3,1 a mais que uma mulher sem esse grau
de instrução”.
A organização afirma que as mulheres
também demoram mais para chegarem ao máximo de renda: a faixa etária mais bem paga
com diploma universitário é a de 55 a 64 anos.
No caso dos homens, a renda é maior entre 25
e 34 anos, diminuindo, a partir dos 55. A pior
situação, no Brasil, é a da mulher sem ensino
médio: sua renda é de apenas 47% da de uma
mulher com diploma colegial (no caso dos homens, a renda é de 53%). No geral, a mulher
brasileira com nível superior ganha, em média,
apenas 61% do que ganha um homem com o
mesmo nível de instrução, conforme a OCDE.
Essa informação reforça-se com os dados do
IBGE (2010) confirmando que quanto maior a
escolaridade de homens e mulheres, maior é a
diferença de renda entre ambos:
Para trabalhadores com escolaridade
entre Ensino Médio Completo e Superior Incompleto, a faixa salarial dos homens já é ligeiramente maior, de três salários e meio. As
mulheres recebem, em média, dois salários
mínimos na maior parte do país. Na Região
Centro-Oeste, a média chega a dois salários
e meio. Para o Ensino Superior Completo, nas
Regiões Sul e Sudeste, as mulheres chegam a
ganhar 42% menos que os homens. Nas demais regiões as mulheres ganham 35% menos
(IBGE, 2010).
Na área da educacional, Ristoff (2007)
divulga que mesmo com o avanço em matrículas e conclusões em cursos no ensino superior, e sendo historicamente a maioria feminina
na docência da educação básica brasileira, as
mulheres estão em desvantagem na docência
das universidades públicas ou privadas, onde
ainda há o predomínio de homens. Demonstrando que áreas prestigiadas pela sociedade
ainda têm o predomínio masculino, até mesmo na educacional. Porém aos poucos, esse
retrato vem mudando ano após ano. O autor
observa a trajetória da mulher brasileira nas últimas décadas na formação acadêmica como
surpreendente apesar de todos os obstáculos
enfrentado
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mulher passa por muitas dificuldades para ter acesso a diversos setores da sociedade,
e não foi diferente no ensino superior brasileiro. Com muita persistência e luta as mulheres foram
marcando a presença nos espaços predominantemente masculinos. As décadas se passaram e
o número de matrículas foi aumentando em determinadas áreas das universidades. Mesmo assim, observa-se por meio de pesquisas recentes, que na área científica ainda há uma diferença
considerável entre os gêneros, devido à cultura de que as mulheres estão mais voltadas à proteção e cuidados com o ser humano (que lembra a vida familiar), do que as áreas de exatas, por
exemplo. Contudo, como esse próprio trabalho demonstrou a cada ano a procura e o interesse
aumenta, sem restrições nos cursos universitários.
A busca da mulher pela independência financeira e melhores condições de trabalho
também incentivou o interesse pelo seu aprimoramento educacional. Cada vez mais se percebe
mulheres responsáveis em todos os sentidos nos lares brasileiros, surgindo conflitos consideráveis, já que a sobrecarga de diversas funções, como por exemplo, as atividades domésticas,
ainda continua de responsabilidade exclusiva feminina.
Em relação a tudo isso, surge uma necessidade de mudança na visão aplicada à mulher. Criá-la diferentemente do homem, condicioná-la somente às tarefas domésticas já não é
mais possível. A educação deve propor equidade, proporcionar condições de desenvolvimento
comum a ambos os sexos. Estabelecer entre o homem e mulher tarefas recíprocas, independentemente de ser na criação dos filhos, ou lado a lado na profissão é o ideal de uma sociedade
realmente moderna.
Cabem as mulheres também mudam conceitos patriarcais que ainda persistem na sociedade, a valorização das próprias ações e lutas pelos seus direitos, criação dos filhos, sejam eles
meninos ou meninas, ajudará na transformação de pensamentos e atos machistas, gerando um
futuro com menos discriminação e sem distinção sexual.
Apesar de termos atualmente várias representantes em cargos prestigiados, as mulheres
precisam reivindicar e conquistar muitos direitos. É uma luta diária que se faz com a mudança de
costumes e ideias enraizadas na sociedade, essa transformação desde a criação dos filhos até
a formação educacional depende da educação de cada cidadão. A valorização e a coragem de
agir contra atos discriminatórios que chegam até o absurdo do feminicídio, são as chaves para
uma vida digna e reconhecida da mulher brasileira.
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EDUCAÇÃO INFANTIL A FAVOR DO
RESPEITO E DA IGUALDADE

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a educação infantil a favor do respeito e da
igualdade. A metodologia do trabalho se faz por meio bibliográfico, em que foram utilizados
livros, artigos científicos e rede mundial de computadores. Os conteúdos abordados levam
em consideração a concepção de infância, bem como, a percepção da educação infantil a
partir de algumas leis, destacando ainda, a educação infantil a favor da igualdade étnico-racial. Para que seja possível compreender a importância da educação infantil enquanto espaço
potencializador de saberes.

Palavras-chave: Educação Infantil; Leis; Igualdade.
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INTRODUÇÃO

A

visão que se tem da criança é algo historicamente construído e bem diferente
da que tínhamos em tempos atrás. A sociedade hoje tem um novo olhar para a
criança, capaz de compreender suas particularidades.

As grandes transformações sociais ocorridas no século XVII contribuíram decisivamente
para a construção de um sentimento de infância, a afetividade, que ganhou mais importância no
seio da família.
Se na Idade média a criança era vista como um adulto em miniatura, na sociedade
burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma
função futura.
Com a Constituição de 1988 reconhecendo a educação em creches e pré-escolas como
um direito da criança e um dever do Estado, há um fortalecimento da nova concepção de infância, garantindo em lei os direitos da criança enquanto cidadã.
Assim, em 1990 cria-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e já em 1996; a
nova Lei nº9394/96 (LDB), e assim, a educação infantil passa a ser incorporada como primeiro
nível da Educação Básica, dessa maneira, ocorreu uma ampliação sobre a concepção de criança.
Hoje, a criança é vista como um sujeito de direitos, situado historicamente e que precisa
ter as suas necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais supridas.Nesse
sentido, ela deve ter todas as suas dimensões respeitadas, como sujeito sócio histórico.
Assim, a educação passa desempenhar um importante papel na formação de indivíduos
críticos e autônomos e as leis vem como aliadas para que se possam cumprir os direitos de
aprendizagens das crianças pequenas.
Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo trazer informações referentes à
concepção de infância, a percepção da educação infantil a partir de algumas leis, bem como,
a educação infantil a favor da igualdade étnico-racial, para que sejam possíveis reflexões em
relação a educação infantil a favor do respeito e da igualdade na construção de uma sociedade
mais justa.
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CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA
Segundo Áries (1981), a concepção
de infância foi historicamente se construindo
ao longo dos anos, passando pelo adulto em
miniatura na Idade Média, onde as crianças
eram consideradas, sem estatuto social nem
autonomia, não eram reconhecidas como sujeitos com especificidade própria, sendo estas
tratadas e representadas como adultos em miniaturas, uma vez que trabalhavam, comiam,
divertiam-se e dormiam em meio aos adultos.

Com a Revolução Industrial, no século XVIII, a escolarização se estendeu a todas
as camadas sociais, com a missão de educar
para o trabalho as crianças, impondo sobre
elas uma mentalidade de obediência e disciplina.

Portanto, nascer e sobreviver à etapa
da infância, no universo material e mental dos
séculos XVII, XVIII e anteriores não era tarefa
fácil, mas que a partir da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ganha
um olhar mais atento, como aponta Calissi e
E já na transição dos séculos XVII para Silveira (2013):
XVIII, quando esta passa a ser definida como
O conteúdo do Estatuto expressa
um período de ingenuidade e fragilidade do ser
humano, que deve receber todos os incentivos uma nítida superação de uma concepção de
possíveis por sua fragilidade. O início do pro- psicologia do desenvolvimento humano e de
cesso de mudança por sua vez, nos fins do educação, amplamente criticada e superaperíodo identificado como idade média, tem- da epistemologicamente, que via crianças e
-se como marca o ato e mimar e paparicar as adolescentes miniaturas de adultos, a serem
crianças, vistas como meio de entretenimento moldados autoritariamente. E concretiza a instauração de uma outra concepção psico-pedados adultos.
gógica reconhecendo as especificidades desTal entendimento é evidenciado por ses sujeitos-criança e adolescente- e de seu
desenvolvimento, diferenciados de uma pesÁries (1981):
soa idosa (CALISSI e SILVEIRA, 2013, p. 13).
No século XVII, entretanto, a criança, ou
ao menos a criança de boa família quer fosse
Foi somente no século XVIII com o
nobre ou burguesa, não era mais vestida como
os adultos. Ela agora tinha um traje reserva- surgimento do sentimento de infância, que a
do à sua idade que a distinguia dos adultos. concepção de infância se efetivou. A partir daí
Esse fato essencial aparece logo ao primeiro elas passam, do ponto de vista biológico, a ser
olhar lançado às numerosas representações tratadas com particularidades, a serem percede crianças do início do século XVII (ÁRIES, bidas na sua singularidade por possuírem sentimentos próprios.
1981, p. 70).

Pode-se perceber, portanto, que até o
século XVII, a ciência desconhecia a infância.
Isto por que não havia lugar para as crianças
nesta sociedade. Fato caracterizado pela inexistência de uma expressão particular a elas.

De acordo com Rocha e Kramer (2011)
as primeiras iniciativas de atendimento à infância no Brasil foram marcadas por uma perspectiva assistencialista e médico-higienista,
inspirada em movimentos que tiveram início na
Europa, na passagem do século XVIII para o
século XIX, no período de transição do feudalismo para o capitalismo:
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Os fatos relativos à evolução da infância, na pluralidade de suas configurações,
inscrevem-se em contextos cujas variáveis delimitam perfis diferenciados. A infância é um discurso histórico cuja significação está consignada ao seu contexto e as variáveis de contexto
que o definem (FERNANDES e KUHLMANN
JÚNIOR, 2004, p. 29).

Segundo a BNCC 2017 (Base Nacional Comum Curricular):

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na
creche ou na pré-escola significa, na maioria
das vezes, a primeira separação das crianças
dos seus vínculos afetivos familiares para se
incorporarem a uma situação de socialização
Pode-se afirmar que no início do século estruturada. (BRASIL, 2017, p. 36).
XXI começam a surgir outros modos de olhar e
tratar a criança, através de novas concepções
acerca da infância. Um dos trabalhos mais
Atualmente, muito ainda se tem discutisistematizados sobre esse pensar diferente a do sobre concepção de infância, e nesse sencriança chega através da obra de Sônia Kra- tido, Calissi e Silveira (2013) destacam que dimer (1996), que faz um estudo sobre as con- rigir-se à criança como um ser infantil, inocente
cepções de infância, e coloca a criança como e indefeso, com um papel que lhe é específico
sujeito social, criadora de cultura e com outro nas idades da vida, por ser diferente da adomodo de ver a realidade:
lescência e da fase adulta, é algo muito mais
recente do que imaginamos.
Portanto, nos anos finais do século XIX
e início do século XX, os teóricos da Psicologia
Ser criança há não mais de três sécupassam a se debruçar; de maneira sistemática, los, era ser um homem ou mulher em miniasobre a infância e a adolescência. Há que se tura, sem roupas, sem médicos, sem estilos
acrescentar que é durante a Revolução Indus- especiais que os distinguem do restante das
trial, com o início da entrada mais forte das pessoas adultas e ninguém dava a menor atenmulheres no mercado do trabalho, sobretudo ção às crianças, até que pudessem caminhar
fabril, que a escola ganha espaço formal, como e ajudar nos afazeres domésticos ou chegar à
lugar primordial para a guarda e cuidado com adolescência para ingressar na força de trabaas crianças e, então, a problemática relaciona- lho adulta:
da à educação formal passa a figurar como importante para discussão, investigação e comA partir da década de 1980, a conceppreensão (CALISSI e SILVEIRA, 2013, p. 68).
ção de infância como categoria social intensificou uma busca de inserção mais consistente
das pesquisas que propõem um diálogo entre
Os aspectos relacionados à concep- as ciências humanas e as ciências sociais. Tal
ção de infância e sobre como as crianças eram perspectiva solicita reflexões de cunho tanto
tratadas e educadas permitem analisar e refletir teórico quanto empírico, procurando compremelhor sobre as concepções hoje existentes, ender em que medida uma apropriação de intambém possibilitando uma reflexão sobre a fância como objeto sociológico pode fornecer
educação e a escola hoje.
e promover articulações fecundas e necessárias com as ciências humanas (ROCHA e KRAMER, 2011, p. 278).
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Vale ressaltar, que de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (1998) a concepção de infância envolve, principalmente, assumir as especificidades
da educação infantil, as relações entre classes
sociais, as responsabilidades da sociedade e o
papel do estado diante das crianças pequenas.
Essa concepção de criança como ser
que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que
constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e
nas interações com o mundo físico e social não
deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento
natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a
necessidade de imprimir intencionalidadeeducativa às práticas pedagógicas na Educação
Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
Dessa maneira, a criança é considerada um
ser competente, tem suas necessidades, seu
modo de pensar e agir, modos que lhe são
próprios.

A PERCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL A PARTIR DE ALGUMAS
LEIS
Muitas discussões se fizeram necessárias para que os direitos das crianças fossem
respeitados desde a educação infantil e para
isso, vários documentos foram sendo construídos para orientar e conduzir as propostas de
trabalho da educação infantil.

nas interações com o mundo físico e social não
deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento
natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a
necessidade de imprimir intencionalidadeeducativa às práticas pedagógicas na Educação
Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola
(BRASIL, 2017, p. 38).
A BNCC também enfatiza os direitos
de aprendizagens e desenvolvimento na educação infantil:
• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à
cultura e às diferenças entre as pessoas.
• Brincar cotidianamente de diversas
formas, em diferentes espaços e tempos, com
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas,
cognitivas, sociais e relacionais.
• Participar ativamente, com adultos e
outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo
educador quanto da realização das atividades
da vida cotidiana, tais como a escolha das
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes,
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

Dentre os documentos, podemos per• Explorar movimentos, gestos, sons,
ceber que a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) 2017 tem um importante papel como formas, texturas, cores, palavras, emoções,
nortear esse processo que vem se desenhan- transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora
do ao longo dos anos:
dela, ampliando seus saberes sobre a cultura,
Essa concepção de criança como ser em suas diversas modalidades: as artes, a esque observa, questiona, levanta hipóteses, con- crita, a ciência e a tecnologia.
clui, faz julgamentos e assimila valores e que
constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e
564

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

• Expressar, como sujeito dialógico,
criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio
de diferentes linguagens.
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo
uma imagem positiva de si e de seus grupos
de pertencimento, nas diversas experiências
de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em
seu contexto familiar e comunitário.
Outro fator importante, são as leis que
regem a educação que asseguram o direito
à mesma e compreende que educar em seu
sentido mais amplo, significa transmitir conhecimentos e orientar a criança e o adolescente
o despertar de valores, promovendo ações que
os façam refletir sobre a realidade que os cercam.
Com a Constituição da República do
Brasil, de 5 de outubro de 1988, os direitos
fundamentais da criança e do adolescente têm
seu campo de incidência amparado pelo status
de prioridade absoluta, ele requer uma hermenêutica própria comprometida com a proteção
integral e o melhor interesse da criança, ficando a família, a sociedade e o Estado incumbidos de assegurá-los:

Calissi e Silveira (2013) destacam que
a Constituição de 1988 introduz o conceito de
“sócia cidadania”, onde todas as pessoas são
portadoras dos mesmos direitos e garantias
fundamentais (respeito à dignidade e solidariedade humana). Ser portador do direito à cidadania implica considerar que todos têm direitos e deveres, especialmente, a obrigação de
respeitar o direito alheio, a chamada “responsabilidade social”. Diante do exposto Rocha e
Kramer (2011) destacam:
A Constituição, ao instituir creches e
pré-escolas no capítulo da educação, sob a designação de educação infantil, como direito de
todas as crianças desde o nascimento, referenda os argumentos da política pública do tipo
universal. Em decorrência desse lugar que a
Constituição lhe destina, o Estatuto da Criança
e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional tratam a educação infantil do nascimento aos seis anos como tema
da educação, sob a responsabilidade dos sistemas de ensino (ROCHA e KRAMER, 2011,
p. 332).

Ainda sobre a Constituição Federal de
1988, Rocha e Kramer (2011, p. 216) ratificam
que “com a promulgação da Constituição de
1988, decorrem do reconhecimento da educação infantil como direito da criança e de sua família novas demandas com relação à formação
Art. 227. É dever da família, da socie- dos profissionais que atuam no segmento”:
dade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito
Uma renovação, todavia, começou a
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao se esboçar impulsionada em especial pela prolazer, à profissionalização, à cultura, à dignida- mulgação da nova Constituição de 1988 que
de, ao respeito, à liberdade e à convivência fa- incluiu a creche no sistema de ensino colocanmiliar e comunitária, além de colocá-los a salvo do-a com a pré-escola, no nível denominado
de toda forma de negligência, discriminação, educação infantil. Tal renovação foi influenciaexploração, violência, crueldade e opressão da por contribuições dos estudos de psicologia
(BRASIL/CF, 1988).
do desenvolvimento, da psicolinguística, da sociologia da infância, das neurociências e outras
áreas do conhecimento acerca da construção
da inteligência, da linguagem, da construção
do conhecimento por crianças pequenas (SÃO
PAULO, 2007, p. 13).
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Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi um marco revolucionário nos
Direitos da infância e da juventude, visto a adoção da doutrina da Proteção Integral, principalmente por levar em conta os direitos próprios
e especiais das crianças e dos adolescentes
enquanto pessoas em fase de desenvolvimento e que necessitam de proteção diferenciada,
especializada e integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata-se de direitos fundamentais que devem ser garantidos para todas
as crianças e adolescentes:

Entretanto, com a LDB 9394 de 1996,
a educação infantil é consagrada, pois pela primeira vez a creche é reconhecida como parte
integrante do sistema de ensino:

A Lei 8.069/1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é um
referencial do Direito Infanto-Juvenil no Brasil,
em virtude da sua fundamentação na doutrina de proteção integral, que nasce por força
da sua peculiar fase de desenvolvimento. Essa
lei regulamenta um comando previsto nos art.
6º, 7º, 203 e 227 da Constituição Federal Brasileira de 1988, assegurando o exercício dos
seus direitos fundamentais (CUSTÓDIO, 2014,
p. 18).

Apesar do reconhecimento dos direitos
sociais já estabelecidos e do direito à educação de todas as crianças, assegurados pela
Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente de 1990, pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
aspectos relacionados à etnia e questões da
África e dos africanos, bem como, a valorização dos negros na nossa sociedade muitas
das vezes não vinham sendo contempladas no
âmbito educacional.

Nesse sentido, Calissi e Silveira (2013)
enfatizam:
Um outro princípio contido no ECA é
a sua multidimensionalidade. Pois não se contempla apenas aspectos normativo-jurídicos. O
Estatuto abrange as muitas dimensões da infância e da adolescência e os requisitos necessários para que se processem e se realizem
em condições as mais dignas possíveis, tais
como o acesso à alimentação, saúde, educação, cultura, entre outras (CALISSI e SILVEIRA,
2013, p. 13).
Calissi e Silveira (2013) ainda enfatizam que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem por base a “proteção integral”
e a universalização dos direitos infantis e juvenis, objetivando incluir crianças e adolescentes
na órbita da cidadania. Cidadania fundada na
concepção de que as pessoas são diferentes
como indivíduos, mas são iguais em relação às
leis fundamentais da sociedade.

A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB
9394/96, art. 29).

Dessa maneira, situações cotidianas
de preconceitos e racismo eram vistas nas escolas e pouco se discutia sobre tais assuntos.
Com a aprovação da lei 10.639/03 foi possibilitado que várias reflexões fossem feitas, como
por exemplo, o ensino de história e cultura afro-brasileira que sempre foi lembrado nas aulas
de história com o tema de escravidão e com
a lei são propostas novas diretrizes para o estudo da história e cultura afro-brasileira como
constituinte e formadora da sociedade brasileira, ou seja, os negros como protagonistas desse processo, com isso, a cultura africana passa
a ser respeitada e valorizada:
A aprovação dessa Lei decorre de uma
série de demandas do Movimento Social Negro Brasileiro e aponta para um novo momento
das relações do Estado com os movimentos
sociais organizados e a Educação. Essa lei tem
se constituído em uma das principais iniciativas das ações afirmativas adotadas no Brasil
e que tem contribuído para a disseminação do
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estudo da história da África e dos africanos, da
luta faz pessoas negras no Brasil e da sua presença na formação da nação brasileira (SÃO
PAULO, 2008, p.16).

la desempenha um papel fundamental nessa
construção, pois é capaz de estimular a formação das crianças em várias áreas e de maneira
constante:

Mesmo sabendo que há um longo caminho a ser percorrido para que se faça valer
os direitos das crianças independente de sua
raça, cor e sexo, um importante passo já foi
dado com a promulgação desta lei.

A educação infantil pode ser entendida,
dentre outros, a partir de dois ângulos distintos
e complementares: o primeiro como território
em que deve ser assegurada a interação respeitosa e positiva com a diferença. O segundo
como instrumento de transformação social no
sentido em que forma a primeira infância para
valorizar positivamente a diferença, dissociando diferença de inferioridade, de tal sorte que a
médio e longo prazo o preconceito e a discriminação sejam erradicados da sociedade. Isto é,
não basta que a educação infantil não seja ela
própria uma fonte ou experiência de discriminação. Cabe-lhe também contribuir com uma
cultura de respeito recíproco e de convivência
harmoniosa entre todos os grupos étnicos, raciais, culturais e religiosos (JR. e BENTO, 2011,
p. 10).

EDUCAÇÃO INFANTIL A FAVOR DA
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL
A escola por ser um espaço de desenvolvimento e aprendizagem envolve todas as
experiências, favorecendo a construção de novos saberes, levando em consideração todos
os conhecimentos para a formação de cidadãos críticos e participativos na sociedade:
A Escola é uma micro-comunidade
em que se vivencia, em uma escala menor,
localizadas, as relações sociais da sociedade
envolvente, as suas desigualdades e diferenças, as suas concepções, práticas e valores.
Porém, a Escola é um espaço em que, justamente por sua função social, essas relações,
concepções, práticas e valores podem ser formados, reformados, desconstruídos, sobretudo se forem indesejáveis e incompatíveis com
uma sociedade que se pretenda de tolerância
e convivência fraterna, menos desigual e menos violenta, em síntese, mais justa e igualitária. Mediante o exercício da criticidade, de
que são dotadas em processos educativos, as
pessoas desenvolvem uma das capacidades
mais características dos seres humanos: a de
examinar suas condições de vida, analisá-las e
projetar soluções para as mesmas (CALISSI e
SILVEIRA, 2013, p. 14).

Nesse processo inclui reflexões a respeito das diferenças culturais e dialoga com a
temática da diversidade e da igualdade racial.
Ao possibilitarmos essas discussões sobre as
diferenças e as particularidades de cada um,
estamos discutindo principalmente a cultura da
qual esses sujeitos compartilham e como estes
se relacionam:
Com isso, as crianças podem e devem
aprender sobre o valor de cada pessoa e dos
diferentes grupos culturais, adquirir valores
como os da inviolabilidade da vida humana, a
liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como
a solidariedade com grupos enfraquecidos e
vulneráveis política e economicamente (JR. e
BENTO, 2011, p. 18).

É sabido que a educação infantil é
a primeira etapa da educação básica e tem
como finalidade o desenvolvimento integral da
criança em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, dessa maneira, a esco567
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Calissi e Silveira (2013) reforçam que
uma das dificuldades no combate às desigualdades e o respeito às diferenças é o desconhecimento dos condicionamentos histórico-sociais para que se possa “desnaturalizar” o
quadro atual, ou seja, a falta de compreensão
da construção dos preconceitos, das discriminações, das diferenciações identitárias, entre
outros. O preconceito, nas suas diversas expressões, está presente em todos os níveis sociais, em parte devido à falta de reconhecimento e aceitação das diferenças.

Uma criança se desenvolve e produz
cultura a partir das oportunidades e das experiências vivenciadas. Assim, compreende-se
que a criança é participante ativa da construção da história no aqui e agora, sendo ativa
em seu processo de humanização a partir de
elementos de classe social, de grupos étnico-raciais e de gênero. Isso significa que, ao se
apropriar de seus significados sociais, constitui
sua forma de ser, pensar e agir, de acordo com
as diferenças inerentes aos seus pertencimentos (BENTO, 2011, p. 122).

Dessa forma, o professor compreender
que seus alunos são sujeitos sociais e históricos, que precisam ser ouvidos e que são protagonistas do seu processo de aprendizagem,
favorece a construção do respeito às diferenças e igualdade:

Diante disso, atividades pedagógicas
que permitem a criança pensar e representar
o que conhece, fazendo conexões com o que
está vivendo e aprendendo sobre o mundo, as
pessoas e as suas relações com o outro, facilita a comunicação, a interação e as formas de
se relacionar com o mundo a fim de compreenO caminho em busca da promoção da dê-lo e transformá-lo:
igualdade e do respeito às diferenças vai além
da ideia de construção de uma sociedade toPara compreender essas produções da
lerante, que se constitui em uma condição ne- infância e sua cultura, os educadores, como
cessária, mas não suficiente, implicando numa portadores na unidade educativa da cultura já
nova postura diante do mundo olhando para os existente no universo do adulto, exercem o paoutros como sujeitos de direitos, com a mes- pel de mediadores,: precisam promover a inma dignidade que se quer para si, ou seja, a teração a fim de subsidiar a criança em seu
construção de uma sociedade alicerçada nos processo de construção de identidade e de
Direitos Humanos (CALISSI e SILVEIRA, 2013, conhecimento para efetivar essa prática, a obp. 55).
servação constante da prática, a escuta atenta
das falas das crianças e o olhar direcionado às
Nesse sentido, para que haja espaço manifestações do cotidiano, seja na forma de
para a diversidade cultural no contexto educa- brincadeira, do faz-de-conta ou do diálogo com
cional e para reflexões acerca da história e cul- os colegas, devem provocar nos educadores
tura afro-brasileira como constituinte e forma- reflexões pertinentes à elaboração de uma prodora da sociedade brasileira é necessário que posta significativa de atividades. Estas devem
tenhamos professores engajados na busca de resultar em conhecimentos e práticas diversas
promover e praticar o respeito às diferenças, alicerçadas, na compreensão do mundo exgarantindo, assim, o atendimento e a inclusão pressa pelas crianças, em que as várias linguaativa da diversidade:
gens da infância precisam ser observadas no
cotidiano para que as ações de cunho educativo sejam efetivadas (SÃO PAULO, 2008, p. 88).
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A partir das vivências significativas que
a educação pode propor às crianças é possível que as mesmas se apropriem do patrimônio cultural de seu grupo social e também
tem acesso a elementos significativos da produção histórica e cultural da humanidade, bem
como, da comunidade a qual está inserida,
tendo oportunidades de escolha, de exercitar a
autonomia, conhecer suas necessidades, suas
preferências e desejos ligados à construção do
conhecimento e das interações:
A educação infantil concebida como
política pública de infância se expressou, nesse sentido, relacionada à pluralidade de conhecimentos culturais em que se revela uma
riqueza de experiências e saberes. Como tempo e espaço de circulação da cultura, abre-se
a histórias, trajetórias, valores e formas de decodificação e interpretação do mundo, direito
e condição humana de professores e crianças
(ROCHA e KRAMER, 2011, p. 291).

bre esses aspectos, observar suas manifestações em nosso cotidiano e em outros contextos, poderá servir para combater preconceitos,
lutar contra discriminações e dar às crianças
famílias afrodescendentes muitos motivos para
se orgulhar de sua origem (SÃO PAULO, 2007,
p. 100-101).
Levando em consideração o que foi
exposto, cabe à educação infantil contribuir
com uma cultura de respeito e de convivência harmoniosa entre todos os grupos, étnicos,
raciais, culturais e religiosos, possibilitando o
ensino-aprendizagem para a formação de cidadãos críticos e conscientes que valorizam positivamente as diferenças. Enfim, a escola deve
ser um espaço em que se favoreça a construção da infância num ambiente coletivo, de
interações e de respeito às diferenças.

A educação infantil deve propiciar que
as crianças tenham acesso às informações
fundamentais para construção de conhecimentos sobre a história da cultura humana, bem
como, oportunizar a identificação de diferentes
aspectos das relações sociais que se estabelecem na sociedade como um todo, a fim de
contribuir com uma visão de respeito e igualdade desde a primeira etapa da educação básica. Tal entendimento fica evidenciado em São
Paulo (2007):
Elas podem aprender que há múltiplas
culturas feitas pelos homens, cada uma delas
rica em elementos simbólicos, em produtos artesanais, artísticos e técnicos. Podem aprender
que, na história, muitos povos foram dominados por outros e suas culturas foram praticamente destruídas ou desvalorizadas. Um triste
exemplo disso é a cultura africana trazida para
o Brasil pelos escravos e outros migrantes.
Hoje busca-se não só conhecer mais sobre as
manifestações dessa cultura em seus múltiplos
e diversos aspectos, como sobre a história das
nações africanas. Com certeza, aprender so569
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Várias foram as transformações que ocorreram em relação a concepção de infância, a
percepção da educação infantil a partir de algumas leis, bem como, a importância da educação
infantil na construção de interações que possibilitam avanços nas conquistas e na constituição
de sujeitos histórico e social.
Vale ressaltar, a importância de levar em consideração desde a educação infantil a contribuição das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, a fim de que desde
muito cedo seja possível ser compreendido o valor da democracia e os direitos de todos.
Enfim, este trabalho teve como objetivo propor reflexões acerca das concepções de
infância e da educação infantil a favor do respeito e da igualdade, sendo que para isso, as
crianças precisam ser vistas como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem, sendo
respeitadas e valorizadas, para que assim, seja construída uma sociedade mais humana e justa.
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A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS EDUCATIVOS
NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA

RESUMO: A prática pedagógica do profissional do ensino, na educação básica e na educação
infantil, é sustentada pela teoria de Piaget (1976), que afirma que o aluno constrói o seu conhecimento pela interação com o objeto e o meio que o cerca. O brinquedo e o lúdico tem
espaço fundamental no trabalho desenvolvido pelo professor. O presente estudo tem como
objetivo investigar a utilização de jogos e brincadeiras como recurso metodológico na educação infantil, com o propósito de analisar a viabilidade de inserção destes elementos na prática
pedagógica. A análise das compreensões dos sujeitos acerca do objeto de estudo revela a
importância destes jogos, os elementos que dificultam sua aplicação e os que fazem com que
uma atividade possa ser caracterizada como jogo educativo.

Palavras-chave: Ludicidade; Jogos Educativos; Interação.
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INTRODUÇÃO

S

egundo Orso (1999) “a criança precisa ser alguém que joga para que, mais tarde,
saiba ser alguém que age, convivendo sadiamente com as regras do jogo da vida.
Saber ganhar e perder deveria acompanhar a todos sempre”. Através de jogos se
desenvolvem muitas habilidades e conhecimentos e ainda, aprender de forma lúdica é muito mais
prazeroso e encantador.
Os jogos e as brincadeiras, de acordo com Huizinga (1971), podem cruzar; lugares e
tempos. Passados, presentes e futuros, sendo marcados ao mesmo tempo pela mudança e pela
continuidade, A criança é um ser que está dentro de um contexto social e histórico, que incorpora a
experiência cultural do jogo e da brincadeira por meio das relações que estabelece com os outros.
Mas essa experiência é criada e recriada a partir do que a criança traz de novo, com seu
poder de criar, inventar, imaginar e produzir cultura. Para que a criança tenha todo este potencial
de descoberta e de renovação, os educadores devem estar atentos a compreensão sobre o significado do jogo e do brincar na vida da criança.
O processo de aprendizagem implica na realização de atividades que levem a construção
dos conceitos que constituem o referido conteúdo, através das informações que ele contém, assim
todo conteúdo é formado de uma série de informações, fatos ou dados que são articulados entre
si seguindo uma ordem interna, que deverá ser compreendida pela criança, é pelo domínio desses
elementos que a criança desenvolve as funções do pensamento, assim como constitui noções de
tempo, espaço etc.
De acordo com Oliveira (2001), o ato de ensinar e aprender ganha novo suporte com o
uso de diferentes tipos de softwares educacionais, de pesquisas na Internet e de outras formas de
trabalhos com o computador. Acrescenta que o computador com seus inúmeros softwares pode
ser uma ferramenta muito importante na mediação do processo da construção do conhecimento,
capaz de favorecer a reflexão do aluno, viabilizando a sua interação ativa com determinado conteúdo de uma ou mais disciplinas e não só, um recurso auxiliar ao aluno na aquisição de informações
na internet, em enciclopédias eletrônicas e nas produções e apresentações mais elaboradas de
trabalhos escolares.
Para Grübel & Bez (2006), A gama de jogos educativos é imensa, e então é exigido do
educador uma atenção especial no momento de seleção e avaliação destes recursos, buscando
utilizá-los da melhor forma possível. Esses podem ser mais um dos agentes transformadores da
educação, mas vai depender muito da forma como serão utilizados e explorados. Os educadores
têm papel fundamental, pois é através do contexto, reflexão crítica e intervenções que os jogos
educativos vão contribuir para o desenvolvimento dos educandos e a construção da aprendizagem.
Nesse sentido, a brincadeira e o jogo se tornam essenciais ao desenvolvimento da criança
permitindo a construção da sua identidade e personalidade, isso acontece por meio da prática das
brincadeiras na formação do eu da criança. Chateau (1987, p. 29), consegue expor o que venha
ser o jogo para a criança, diante de suas experiências:
A história do jogo da criança é, portanto, a história da personalidade que se desenvolve e
da vontade que se conquista aos poucos. O princípio do não está atrás, num impulso funcional,
passou para frente, num fim a realizar, numa grandeza a atingir. Ele não é somente função de um
passado que projeta atos novos à sua frente, mas – e sobretudo – de um futuro que é desejado,
almejado e por isso mesmo conquistado lentamente (CHATEAU, 1987, p. 29).
O pensamento vem, portanto da atividade. As atividades envolvidas no processo de aprendizagem são reflexão, observação, organização e apresentação do conhecimento adquirido. E a
partir desta perspectiva mais abrangente do processo de constituição do indivíduo como um ser
social e afetivo que podemos pensar o papel do jogo e da brincadeira na educação infantil.
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HISTÓRICO DOS JOGOS
De acordo com Freire (1994, p. 23), “boa parte das descrições sobre o desenvolvimento
infantil referem-se aos atos de pegar, engatinhar, sugar, andar, correr, saltar, gritar, rolar e assim
por diante, movimentos que contamos em quase todas as crianças [...]”, e nisso consiste o ato
formativo do jogo, por auxiliar as crianças na construção e reconstrução de seu próprio mundo,
desenvolvendo as ações descritas anteriormente, seguindo para o sucesso da execução do jogo
orientações ou regras.
Os jogos são um tópico frequente de pesquisa, uma vez que a sua utilização para o
aprendizado apoiado na ludicidade tem sido cada vez mais explorado pelos profissionais da
educação, como cita Friedmann (1996). Há várias teorias que procuram estudar alguns aspectos particulares do comportamento lúdico. Friedman cita ainda sete grandes correntes teóricas
acerca dos jogos, as quais podem ser vistas na tabela a seguir:
Tabela 1: Correntes teóricas sobre jogos
Período
Final do século
XIX

Corrente teórica
Descrição sumária
Estudos evolucionistas O jogo infantil era interpretado como a sobrevivêne desenvolvimentistas
cia das atividades da sociedade adulta.
Nesta época, percebeu-se a necessidade de
preservar os “costumes” infantis e conservar as
Final do século Difusionismo e particucondições lúdicas. O jogo era considerado uma
XIX, começo do larismo: preservação
característica universal de vários povos, devido à
século XX
do jogo
difusão do pensamento humano e conservadorismo das crianças.
Neste período ocorreram inúmeras inovações
Análise do ponto de
metodológicas para o estudo do jogo infantil,
Décadas de 20 vista cultural e da per- analisando-o em diversos contextos culturais. Tais
a 50
sonalidade: projeção estudos reconhecem que os jogos são geradores
do jogo
e expressam a personalidade e a cultura de um
povo.
Análise funcional: soNeste período a ênfase foi dada ao estudo dos
Década de 30
a 50
cialização do jogo
jogos adultos como mecanismo socializador.
O jogo é visto como uma atividade que pode ser
expressiva ou geradora de habilidades cognitivas.
Começo da dé- Análise estruturalista e
A teoria de Piaget merece destaque, uma vez que
cada de 50
cognitivista
possibilita compreender a relação do jogo com a
aprendizagem
Décadas de 50 Estudos de comunicaEstuda-se a importância da comunicação no jogo.
a 80
ção
Nesta teoria foi dada a ênfase ao uso de critérios
Análise ecológica, ecoDécada de 70
ambientais observáveis e/ou comportamentais.
lógica e experimental:
em diante
Verificou-se também a grande influência dos fabridefinição do jogo
cantes de brinquedo nas brincadeiras e jogos.
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Analisando a tabela composta por Friedmann (1996), é possível observar que os jogos
vêm ao longo dos tempos tendo sua importância
cada vez mais valorizada. As pesquisas sobre a
importância dos jogos na vida e desenvolvimento
da criança estimula cada vez mais estudiosos a
desenvolverem suas teorias sobre o tema.
De acordo com Brougère (1998). Com o
desenvolvimento da educação a partir da criança,
as atividades lúdicas passam a ser valorizada na
escola como poderosas ferramentas para o aprendizado de conteúdos “científicos” e de comportamentos socialmente desejáveis. A ideia de o jogo
ser educacionalmente importante já estava presente no pensamento de Platão e Aristóteles, Somente nos séculos XVIII e XIX, porém, com as pedagogias advogadas respectivamente por Rousseau e
Froebel, estabeleceram-se as bases necessárias
para a construção de práticas educativas que passam a incorporar o lúdico de forma sistemática na
educação escolar (Brougère, 1998)
As classificações de jogos e brinquedos
são muito numerosas e no decorrer dos tempos
várias formas de organizar e categorizar brinquedos foram inventados. Desde as mais gerais
como divertimento, distração, passatempo e brincadeira, até as mais específicas como a descrita
por Gove, apud Kamii (1991): “Uma competição
física ou mental conduzida de acordo com regras
na qual cada participante joga em direta oposição
aos outros, cada um tentando ganhar ou impedir
que o adversário ganhe”, e a descrita por Huizinga
(1971):
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 normal (HUIZINGA, 1971).
O jogo é algo intrínseco a cultura humana e como função significante encerra em cada
momento histórico um determinado sentido. “Na
criança, o jogo é, antes de tudo, prazer. E também
numa atividade séria, em que o fingir, as estruturas
históricas, o geometrismo infantil, a exaltação, têm
uma importância considerável” (CHATEAU, 1987).
“O jogo é toda a ocupação sem qualquer outra
finalidade que não seja a ocupação em si mesma.
É uma atividade fortuita e infinitamente flexível que

nos brinda uma oportunidade para ampliar e reorientar tanto a mente como o espírito” (NEWSON,
1993).
Para o autor (1993) salienta ainda que o
brincar é compreendido como um espaço privilegiado para as crianças recriam a realidade vivida
e compreendê-la. O jogo é, portanto, visto como
um espaço de experimentação de regras, de troca
de experiências, de afinamento de habilidades, de
interação social, de comunicação, etc. Os jogos
em geral contribuem para o desenvolvimento da
linguagem (falar, expressar), da motricidade (agir,
correr, saltar, sentar); dar atenção (escutar, ver, observar) e da inteligência (compreender e analisar).
E os jogos em grupo, especificamente, contribuem
para o desenvolvimento emocional, sendo que a
construção da autoconfiança é essencial para o
futuro das crianças. A responsabilidade em cumprir as regras e zelar pelo seu cumprimento encoraja a iniciativa, a autoconfiança e a autonomia
(NEWSON, 1993).
Por outro lado, o brinquedo surge de uma
necessidade. Quando a criança não pode ter seus
desejos satisfeitos imediatamente, ela se envolve
em um mundo ilusório, criando uma situação imaginária. Para Vygotsky (1996), embora o brinquedo tenha uma dimensão imaginária, há regras que
provêm exatamente desta situação. A criação de
uma situação imaginária é a primeira manifestação da emancipação infantil frente a restrições situacionais, pois paradoxalmente a criança segue o
caminho do menor esforço e, concomitantemente,
segue os caminhos mais difíceis, subordinando-se
às regras e consequentemente renunciando ao
seu desejo.
Para Rego (1999), tanto a sujeição a regras como a renúncia à ação impulsiva se constituem no caminho para o prazer no brinquedo, pois
exigem da criança uma ação contrária ao impulso
imediato. Outro paradoxo contido no brinquedo
consiste no fato da criança operar com significado
diferenciado de uma situação real. O papel do brincar é bastante ressaltado nos trabalhos de Vygotsky: “através da imitação realizada na brincadeira,
a criança internaliza regras de conduta, modos de
agir e pensar de seu grupo social, que passam a
orientar o seu próprio comportamento e desenvolvimento cognitivo” (REGO, 1999, p. 113).
Vygotsky (1996), redimensiona o papel
da imitação, geralmente associado a um processo mecânico, de repetição e cópia, mas que em
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sua obra é vista como possibilidade de reconstrução interna daquilo que o indivíduo observa externamente, atuando como uma possibilidade de
aprendizagem e um instrumento de compreensão
do sujeito. Pela imitação, ele internaliza o conhecimento extremo, ampliando sua capacidade cognitiva, dentro dos limites de seu nível de desenvolvimento.
O jogo se estabelece como uma situação
que exige da criança autocontrole. As regras, na
brincadeira, tornam-se desejo. E, segundo Vygotsky:
Satisfazer as regras é uma fonte de prazer. A regra vence porque é o impulso mais forte.
Tal regra é uma regra interna, uma regra de autocontenção e autodeterminação, como diz Piaget,
e não uma regra que a criança obedece à semelhança de uma lei física. Em resumo, o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos a
um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e nas suas
regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de
uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico
de ação e moralidade (VYGOTSKY, 1996, p. 114).
Portanto, para o autor (1996), diz que pensar a importância do brincar nos remete as mais
diversas abordagens existentes, tais como a cultural, que analisa o jogo como expressão da cultura, especificamente a infantil; a educacional que
analisa a contribuição do jogo para a educação,
desenvolvimento e/ou aprendizagem da criança e
a psicológica que vê o jogo como uma forma de
compreender melhor o funcionamento da psique,
enfim, das emoções, da personalidade dos indivíduos.

CARACTERÍSTICAS DE UM JOGO
Para Kishimoto (1997), o entendimento
de jogo é algo que pode, por muitas vezes ser
interpretado de maneira equivocada ou diferente
do que se pretende para o objetivo, pois:
Tentar definir o jogo não é tarefa fácil.
Quando se pronuncia a palavra jogo cada um
pode entendê-la de modo diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças,
animais ou xadrez…Por exemplo, no faz-de-conta,
há forte presença da situação imaginária; no jogo
de xadrez, regras padronizadas permitem a movimentação das peças (KISHIMOTO, 1997, p. 13).
Huizinga, através de características que

assinala, apresenta a sua própria definição de
jogo:
[...] ação ou ocupação voluntária, que é
realizada dentro de certos limites fixos de tempo
e espaço, de acordo com regras voluntariamente
aceitas, mas absolutamente obrigatórias, que traz
seu fim a si mesma e é acompanhada por uma
sensação de tensão e fruição, além da consciência de ser algo “diferente” da “vida comum (HUIZINGA, 1971, p. 45).
De acordo com Andrade (1996), o desenvolvimento social da criança é vital em qualquer
programa escolar, pois as interações sociais são
indispensáveis tanto para o desenvolvimento moral como para o desenvolvimento cognitivo. Por
meio de jogos de regras as crianças não somente
desenvolvem os aspectos sócio morais e cognitivos, como também políticos e emocionais. Os
jogos constituem um conteúdo natural no qual as
crianças são motivadas a cooperar para elaborar
as regras.
Vygotsky (1996) afirma que não existe
atividade lúdica sem regras. A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento, embora possa não ser
um jogo com regras formais estabelecidas. Essas
regras para as crianças não precisam ser explicadas, como é no caso dos jogos. O jogo no desenvolvimento da criança é muito importante, porque
libera de situações difíceis, onde as ações não são
o que aparentemente ser, e sim situações imaginárias, a criança começa a agir independentemente
do que ele vê e começa a ser orientada pelo significado da situação.
A Zona de Desenvolvimento Potencial ou
Proximal é um conceito desenvolvido por Vygotsky para explicar o que uma criança é capaz de
fazer com o auxílio de pessoas mais experientes,
e assim podemos avaliar o processo de desenvolvimento até o presente momento e os processos
de maturação já produzidos, assim como os processos que estão amadurecendo e se desenvolvendo.
Vygotsky acredita que o jogo é importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo da criança, pois o processo de criar situações imaginárias
leva ao desenvolvimento do pensamento abstrato. Isto acontece porque novos relacionamentos
são criados o jogo entre significados e objetos e
ações. Para Rabioglio (1995), os jogos têm grande significação no processo de desenvolvimento
577

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

da criança. Há vários tipos de jogos, cada um com
seu objetivo, tais como:
• Jogos de faz de conta - possibilita à
criança imitar, fantasiar e simular acontecimentos. Envolve a criança na representação e na elaboração de papéis,
como por exemplo, bombeiro, médico,
professora e etc., a criança pode assumir vários papéis. Estas brincadeiras
são muito ricas, e preferencialmente o
adulto deve evitar intervenções.
• Jogos de construção – acontecem
quando crianças usam, transformam
objetos e materiais variados e com
isso criam novos produtos. Exemplo:
blocos ou sucatas. No aspecto educacional, estes jogos possibilitam que
as crianças entrem em contato com
o mundo social e a desenvolver níveis mais complexos de inteligência
através do desenvolvimento de suas
capacidades de antecipar situações,
movimentos e elaborar propostas e
possibilidades que podem ou não se
concretizar. Estes jogos também possibilitam maiores oportunidades de cooperação entre as crianças.
• É importante ficar atendo a faixa etária
aproximada da criança e observar se
ela consegue, de sua maneira, participar da brincadeira bem como é fundamental uma relação saudável entre o
erro e o acerto, sem que a criança se
sinta desestimulada a brincar. O tempo que dura esta brincadeira é sempre
determinado pela criança.
• Jogos de regras - são brincadeiras
que combinam aspectos psicomotores, com competição e regras pré-estabelecidas. No aspecto educacional
devemos considerar que os jogos
com regras auxiliam no desenvolvimento de regras sociais, crianças
quando submetidas à regra do jogo,
elas vivenciam tais regras transpondo-os para outras situações e brincadeiras. Os jogos de regras começam a
ser explorados pelas crianças, geralmente, entre os 4 e 7 anos. É importante que as regras sejam apresenta-

das aos participantes antes do início
do jogo de forma calma. Elas devem
ser mantidas, tomando -se um desafio
aos jogadores. Observar se todos entenderam as regras, se sugerem variações deste jogo com novas regras e
se deseja batizar este novo jogo com
nomes escolhidos pelo grupo.
• Jogos cooperativos - o fundamental
neste jogo é participar, Segundo Deacove (2002) o importante é “jogar
uns com outros e não uns contra os
outros”.
Para Huizinga (1971), o individualismo e a
riqueza material tomaram-se mais importante para
homem pós-moderno que valores como união,
paz, cooperação e organização. A cultura da sociedade ocidental é baseada no consumo para
produtividade. Assim muitas vezes o único caminho que vemos é o da competição. Uma série de
estudos demonstra que crianças de várias classes
socioeconômicas têm maior sucesso em áreas
como matemática e desenvolvimento vocacional
e leitura quando estão trabalhando junto com seus
colegas sob uma estrutura de objetivos cooperativos em vez de individualista ou competitivos
Segundo Huizinga, as características fundamentais do jogo são:
• Ser uma atividade livre, ser ele próprio,
liberdade;
• Não ser vida “corrente” nem vida
“real”, mas antes possibilitar uma evasão para uma esfera temporária de atividade com orientação própria;
• Ser “jogado até o fim” dentro de certos
limites de tempo e espaço, possuindo
um caminho e sentido próprios;
• Criar ordem e ser a ordem, uma vez
que quando há a menor desobediência a esta o jogo acaba. Todo jogador
deve respeitar e observar as regras,
caso contrário ele é excluído do jogo;
• Permitir repetir tantas vezes quantas
forem necessárias, dando assim oportunidade, em qualquer instante, de
análise de resultados;
• Possuir caráter permanentemente dinâmico.
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OS JOGOS EDUCATIVOS
Fröebel (1885) dizia que “o jogo é o
espelho da vida e suporte da aprendizagem”,
tendo sido um dos primeiros educadores a utilizá-lo na educação de crianças. Ele criou materiais diversos, que conferiram ao jogo uma
dimensão educativa.
Maria de Montessori (1960), respeitando as manifestações espontâneas da criança
utiliza, amplamente, os jogos sensoriais para
exercitar e desenvolver cada um dos sentidos.
Para ela, a educação do conhecimento efetua-se através das sensações. Montessori percebeu que a brincadeira transmite à criança o
amor pela ordem, o amor pelos números, pelas figuras geométricas, pelo ritmo e transferiu
para a sua pedagogia a utilização de jogos e
materiais pedagógicos capazes de desenvolver nas crianças o sentido da ordem, ritmo forma, cor, tamanho, do movimento, da simetria,
da harmonia e do equilíbrio.
Decroly (1914) também valorizou na
sua pedagogia, a atividade lúdica transformando os jogos sensoriais e motores em jogos
cognitivos, ou de iniciação às atividades intelectuais propriamente ditas. Nele, a ideia chave
é o desenvolvimento da relação nas necessidades da criança, no trabalho e, sobretudo, na
reflexão. Os jogos expandiram-se de tal forma
nas práticas educativas da família e das escolas que Rousseau (1995) chegou a criticar os
métodos da leitura através do jogo, afirmando
que as crianças em vez de aprenderem, só se
interessavam pela brincadeira.
Apesar de Vygotsky não fazer em sua
obra referência específica à questão da internalização de regras por parte da criança e do
adolescente, cabe, à luz de seu referencial teórico, pensar como se internalizam e se estabelecem as regras no âmbito da família e da
escola. Qual o papel desse outro, do mediador
(ou desses outros: família, escola, televisão,
computador) em nossa sociedade? E, em especial, nos interessa pensar sobre o papel que
a escola e a família, atravessadas pelos valores da cultura de consumo, têm exercido como
mediadores no estabelecimento de regras.

A cultura não é pensada por Vygotsky
como sistema estático, onde o sujeito é submetido, mas sim como “palco de negociações”,
onde os indivíduos constantemente encontram-se em processos de recriação e reinterpretação de informações, de conceitos e de significados; quando o indivíduo entra em contato
com o material de sua cultura, o incorpora, ou
seja, toma-o seu e o utiliza como instrumento pessoal de pensamento e ação no mundo
(OLIVEIRA, 1993).
A educação, na concepção de Vygotsky, possui um grande papel no comportamento e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores e, assim como o adulto tem
uma função primordial no processo de construção do conhecimento da criança e do adolescente, o adulto também o tem no processo de
construção de seus valores e de sua moralidade Assim como o adulto utiliza a fala para se
expressar, a criança utiliza o brincar, primordialmente, como uma forma para expressar suas
emoções, ideias e estabelecer relações como
outro e com o mundo, Brincar é fundamental
para a saúde física, emocional e cognitiva do
ser humano. E através da brincadeira que a
criança explora o meio-ambiente e desenvolve
diversas habilidades como: atenção, concentração, raciocínios lógico e abstrato, criatividade e coordenação motora (OLIVEIRA, 1993).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se fala de jogo educativo referimo-nos ao jogo elaborado na intenção de distrair
e instruir ao mesmo tempo. Desta forma, o jogo educativo tem sempre duas funções: uma função lúdica, na qual a criança encontra prazer ao jogar, e uma função educativa, através da qual
o jogo ensina alguma coisa, ajuda a desenvolver o conhecimento da criança e a sua apreensão
do mundo.
O jogo pode ser considerado como um importante meio educacional, pois propicia
um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, social, moral
e motora, além de contribuir para a construção da autonomia, criatividade, responsabilidade e
cooperação das crianças e adolescentes.
Ao optar por uma atividade lúdica o educador deve ter objetivos bem definidos. Esta
atividade pode ser realizada como forma de conhecer o grupo com o qual se trabalha ou pode
ser utilizada para estimular o desenvolvimento de determinada área ou promover aprendizagens
específicas (o jogo como instrumento de desafio cognitivo). Um jogo, para ser útil no processo
educacional, deve promover algo interessante e desafiador para os alunos resolverem, permitindo-os auto avaliarem-se quanto aos seus desempenhos, além de fazer com que todos os jogadores participem ativamente de todas as etapas.
Apesar das críticas que foram tecidas contra a utilização dos jogos nas escolas, eles
expandiram-se de todas as formas: jogos para aprendizagens das matemáticas, das ciências,
geografia e história; enfim uma sequência infindável de jogos didáticos. Todo o valor do jogo
educativo, na escola, está no cumprimento destas duas funções. Se ele perde o caráter lúdico
em benefício da aprendizagem, transforma-se num instrumento de trabalho, num mero objeto de
instrução e aí o jogo deixa de ser jogo. A brincadeira, para ser auxiliar da aprendizagem, precisa
conciliar a função lúdica e educativa, sabendo que o fato de brincar não anula totalmente a dimensão educativa, nem está se deve converter na única razão de utilizar o jogo na escola. Tudo
isto põe ao educador a responsabilidade do planejamento e seleção das atividades na escola.
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OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apreciar a evolução histórica dos jogos infantis,
desempenhando as brincadeiras como atividade lúdica e seus métodos de ensino na Educação Infantil. Destacamos a importância do professor no processo de aprendizagem e no
desenvolvimento que as crianças adquirem em contato com os jogos, brinquedos e brincadeiras. Ainda demonstraremos como os jogos são fundamentais na infância, considerando a
participação dos professores nas atividades e as vivências que as crianças possuem, tendo
vistas à suas habilidades físicas, emocionais, sociais e culturais. Abordaremos o quanto os
jogos infantis trazem benefícios às crianças, pois são qualificados como ocasiões de aprendizagem, tanto nos momentos de conflitos e resoluções de problemas em suas vivências. Esse
tema deve apresentar a importância dos jogos para o desenvolvimento cognitivo e social da
criança, sendo o professor o grande facilitador dessa aprendizagem, onde pode criar novas
estratégias, estimulando os jogos infantis trabalhados com a criança, observando e analisando os resultados obtidos no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Jogos; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa tem como objetivo apresentar os jogos infantis como método de aprendizagem na educação infantil. Mostraremos a importante influência que os jogos infantis desempenham sobre a aprendizagem e sobre o desenvolvimento da
criança em si. A criança pode explorar seus conceitos, assegurando sua fantasia e habilidade.
Em contato com os jogos a criança pode compreender as diferentes regras que os
mesmos proporcionam. Abordaremos os jogos infantis como ferramentas importantes para o
desenvolvimento cognitivo e social da criança. Iremos analisar como o professor é o facilitador
nessa aprendizagem, podendo criar diversas estratégias para trabalhar os jogos infantis com
seus alunos e por meio da observação e compreensão.
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
ATRAVÉS DOS JOGOS
O nascimento do jogo desde a Antiguidade apresenta uma amplitude no campo
de aprendizagem e nas disciplinas em acordo
com a atividade lúdica que a criança exerce.
De acordo com Pinto (2003), a criança pode
brincar com uma boneca, sem obedecer às regras e não enlear esse ato com um jogo, pois
nele a criança, muitas vezes, tem que acompanhar certas regras e conceitos. Tanto o brinquedo quanto o jogo, necessitam da criança
para transformar-se em uma brincadeira.
Santos (2007) diz que os brinquedos e
os jogos são obras de uma cultura e seu uso
consente que a criança se aprofunda dentro da
sociedade, e assim, desenvolver seu físico, sua
afetividade, intelectualidade e a socialização.
Transversalmente dos jogos infantis, a criança
contorna seus conceitos e ideias, compõem
relações lógicas, alargando expressões corporais e orais, habilidades, amortizando a agressividade, interagindo na sociedade e aprendendo a edificar seu próprio conhecimento.
Conforme Nallin (2005), a criança advém por diferentes fases durante seu desenvolvimento. A primeira começa durante o período
sensório motor de 0 a 24 meses, no qual a
criança aprende por meio de reflexos, ou seja,
durante os esquemas repetidos, estimulados
por esquemas bucais, palma da mão, locomoção de um lado para o outro, exploração, manipulação de objetos, imitando outras pessoas,
balança o seu corpo, bater palmas etc.
No período pré-operatório, de 2 a 7
anos, a criança passa a fantasiar e imaginar
tudo o que observa ao seu redor. Nesse período a criança desenvolve a fantasia, o faz-de-conta, faz comparações, reflete, pensa em objetos sem ao menos vê-los, expõe e imaginar
ideias sobre os mesmos. No período operatório
concreto, de 7 a 12 anos, a criança começa a
brincar com os amigos e precisa de um espaço para isso. Expande suas relações sociais e
suas construções imaginárias. Também já consegue explicar suas ideias e ações durante as
brincadeiras.

No desenvolvimento da linguagem,
desde o primeiro período, a criança começa
a comunicar-se com outra pessoa, abrangendo procedimentos que permitem que possam
questionar-se e adaptar-se à linguagem do
mundo. As crianças ajustam-se da linguagem
através das regras de ação e comunicação
com o adulto, colocando sua locução em prática, expressando suas primeiras palavras verbais ainda bebê.
Conforme cresce, a criança vai interiorizando as regras, erigindo uma linguagem mais
organizada e cheia de significações verbais
constituídas dentro de uma ação lógica. Cada
vez que a criança descobre uma linguagem
diferente, surgem novos argumentos (LIMA,
2006).
O contato da criança com o jogo provoca uma necessidade do ser humano, não
apenas uma diversão. O desenvolvimento na
exterioridade dos jogos promove a aprendizagem da criança quanto ao seu desenvolvimento cognitivo.
Para Kishimoto (2009), a criança trabalha o seu cognitivo em contato com suas representações durante um jogo.
A representação permite que a criança corresponda a alguma coisa, mesmo em
sua ausência. O jogo coloca a criança frente a
diferentes representações, o que faz parte de
seu cotidiano, da natureza e durante sua edificação no conhecimento em geral. Afirma que
o jogo pode suprir os objetos reais para que
assim, ela possa estar manuseando-os. Nesse
sentido, Zaffalon Junior (2009) evidencia que:
“A cognição está relacionada com a afetividade, pois a criança apresenta suas atitudes de
acordo com seu pensamento. Assim, os aspectos cognitivos também estão relacionados aos
afetivos, uma vez que suas manifestações se
dão no pensamento egocêntrico” (ZAFFALON,
2009, p. 1).
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O desenvolvimento cognitivo concebe
a inteligência da criança dentro dos elementos espaciais, temporais e de causalidade.
Por meio do contato com os jogos, a criança
estrutura seus desafios cognitivos, criando soluções, atitudes de colaboração, aprendendo
a vivenciar experiências motoras (ZAFFALON
JUNIOR, 2009).

como um aprimoramento de uma habilidade,
devemos considerar que ele é, de fato, contínuo e que seu conceito é bem mais amplo,
e que os adultos estão envolvidos nesse processo tal quais as crianças [...] O desenvolvimento pode variar com o sexo. Na maioria
das vezes, os meninos superam as meninas
em atividades que requeiram velocidade; em
contrapartida, meninas superam meninos em
De acordo com Nallin (2005), a brinca- atividades manuais (JUNIOR, 2009, p.1).
deira da criança através dos jogos harmoniza o
prazer do “brincar livremente”, desenvolvendo
De acordo com Lima (2006):
seu físico, fazendo com que ela conheça habilidades pessoais e diferentes papéis, incorpore
A motricidade também se desenvolve
conceitos e regras, obtenha desejos, reproduza por meio da manipulação de objetos de difeo jogo diversas vezes superando dificuldades. rentes formas, cores, volumes, pesos e texturas. Ao alterar sua colocação postural conforNo entanto, Kishimoto (1994) ressalta me lida com objetos, variando superfícies de
que:
contato com eles, a criança trabalha diversos
segmentos corporais contrações musculares
Por tais razões, o brinquedo contém de diferentes intensidades. Nesse esforço, ela
sempre uma referência ao tempo de infância se desenvolve (LIMA, 2006, p.17).
do adulto com representações veiculadas pela
memória e imaginação. O vocabulário “brinZaffalon Júnior (2009) cita que o jogo
quedo” não pode ser reduzido a pluralidade de proporciona na criança o desenvolvimento corsentidos do jogo, pois conota criança e tem poral, estruturas de espaço e tempo, raciocínio
uma dimensão material, cultural e técnica. En- lógico, equilíbrio e coordenação motora em gequanto objeto, é sempre suporte da brincadei- ral. Para Kishimoto (1994):
ra. É o estimulante material para fazer fluir o
imaginário infantil. E a brincadeira? É a ação
Um novo elemento introduzido pelo auque a criança desempenha ao concretizar as tor é a natureza improdutiva do jogo. Entenderegras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. -se que o jogo, por ser uma ação voluntária
Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Desta da criança, um fim em si mesmo, não pode
forma não se pode confundir jogo com brin- criar nada, não visa a um resultado final. O que
quedo e brincadeira os quais se relacionam di- importa é o processo em si de brincar que a
retamente com a criança (KISHIMOTO, 1994, criança se impõe. Quando ela brinca, não está
p. 111).
preocupada com a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de qualquer habilidade
A ação lúdica assenta com pressupos- mental ou física. Da mesma forma, a incerteza
tos que valorizam a criatividade, a sensibilida- presente em toda conduta lúdica é outro ponto
de, a afetividade, tendo no jogo a sua importân- que merece destaque. No jogo, nunca se tem
cia para o desenvolvimento motor na criança. o conhecimento prévio dos rumos da ação do
Segundo Zaffalon Junior (2009):
jogador, que dependerá, sempre, de fatores internos, de motivações pessoais, bem como de
O desenvolvimento motor é um proces- estímulos externos, como a conduta de outros
so sequencial e contínuo relacionado a idade, parceiros (KISHIMOTO, 1994, P.114).
pelo qual o comportamento motor se modifica. Embora o desenvolvimento seja entendido
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Os jogos se relacionam entre si, como
por exemplo, na brincadeira de faz-de-conta existem jogos que a criança pode movimentar peças. Já na brincadeira na areia, a criança pode
sentir o prazer de fazê-la correr pelas mãos, preencher e derramar copinhos e o contentamento
de poder manipular os objetos. Os jogos que
necessitam de construção para serem manipulados precisam também de aspectos mentais
de determinado objeto para ser construído e exibido dentro da realidade vivida pela criança.
Segundo Da Matta e Vasconcelos
(2001), os jogos infantis se viram materiais
pedagógicos, pois a criança absorve melhor
aprendizagem em contato com os brinquedos.
No entanto, todos os conteúdos existentes nos
brinquedos podem ser formados através dos
mesmos. Lima (2006) aponta que:
Brinca-se com jogos de cartas, com dados, com dominó, jogo da memória, com jogos
de tabuleiros, com jogos de imagem, brinca-se
com jogos de palavras, de adivinhações, brinca-se com o corpo, com a destreza física, a rapidez do raciocínio, joga-se com estratégias, com
sorte, com organização. O ser humano joga durante toda a vida [...] Ao jogar uma partida de
qualquer jogo pode-se observar as operações
requeridas do sujeito. É importante observar que
nos jogos e na vida, no dia a dia, as mesmas
operações são requisitadas, assim ao jogar o
sujeito exercita-se cognitivamente, socialmente
e afetivamente, pois seu desejo de jogar é determinante para que o possa fazer (LIMA, 2006,
p. 42).
Segundo Zaffalon Junior (2009) o jogo
advém em diferentes estágios, o das regras,
ideias, estratégias, exceções e das análises das
imensas possibilidades que eles oferecem. É indispensável sua presença na infância, pois coopera para que a criança seja inserida em um
clima onde existam brincadeiras para interagir
entre si e nas relações sociais. Pode-se dizer
que o jogo faz com que a criança se relacione
com outras pessoas, incluindo o professor, pois
ele é o grande facilitador da aprendizagem da
criança por meio dos jogos e das brincadeiras.
De acordo com Mrech (apud Kishimoto, 2009):

A modalidade de aprendizagem revela
a forma e o conteúdo do processo de estruturação da aprendizagem do sujeito, trazendo
em seu bojo a criação do material pedagógico
como um objeto resultante do processo de ensino-aprendizagem. Diferentemente do modelo
de aprendizagem geral e universalista, a modalidade de aprendizagem é sempre singular
e específica. O material pedagógico ou objeto
pedagógico construído internamente pelo aluno é sempre único. É através da modalidade
de aprendizagem do sujeito que realmente
podemos conhecer como o material introduzido pelo professor foi captado e quais são as
necessidades específicas do aluno. São estas
necessidades específicas que deverão nortear o nosso trabalho. João, ao entrar na sala,
começa a passar a mão em todos os objetos,
como se através deste processo pudesse percebê-los melhor o objeto. A sua modalidade de
aprendizagem o leva a privilegiar o tato como
um processo de construção do conhecimento.
Todos os objetos com os quais interage são
percebidos como objetos táteis. Isso mostra
que há em seu interior uma necessidade específica, que o leva a construir a sua modalidade
de aprendizagem direcionada para o lado tátil
do conhecimento e do saber. Ciente disso, o
psicopedagogo ou professor pode estruturar
as atividades propostas, ensinando as diferentes texturas dos objetos: áspero, liso, aveludado, etc. Ou pode pedir para que a criança
fale de suas percepções, investigando o modo
como ela constrói o OBJETO ( MRECH apud
KISHIMOTO, 2009, p. 128).
Segundo Santos (2007) o brinquedo,
a criança, a família as brincadeiras, a escola
estão ligados entre si, tornando o estudo das
atividades lúdicas algo essencial para o crescimento da criança. A autora ainda afirma que:
“Portanto, ao valorizar as atividades lúdicas,
ainda percebemos como uma atividade natural,
espontânea e necessária a todas as crianças,
tanto que o BRINCAR é um direito da criança
reconhecido em declarações, convenções e
leis a nível mundial” (p.20, grifo da autora).
De acordo com Da Matta e Vasconcelos (2001) a educação infantil deve propiciar
em meio aos jogos e brincadeiras, o desen587
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volvimento global da criança, ponderando seus
conhecimentos já adquiridos, proporcionando
a interação, exploração e construção no mundo. Respeitar suas características individuais
para assim, a criança a crescer criativa e comunicativa. Ainda destacam que:
A intervenção do educador é necessária para que, na instituição de educação infantil,
as crianças possam, em situações de interação
social ou sozinhas, ampliar suas capacidades
de apropriação de conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da
expressão e comunicação de sentimentos e
ideias, da experimentação, da reflexão, da elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos. Para isso, o
educador deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades,
com as quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização (DA MATTA; VASCONCELOS, 2001).

No que diz reverência ao jogo, Santos
(2007) relata que os brinquedos e os jogos
são obras de uma cultura e seu uso permite
que a criança aprofundar-se dentro da sociedade, e assim, desenvolver seu físico, sua afetividade, intelectualidade e socialização. Por meio
dos jogos infantis, a criança apresenta seus
conceitos e idéias, compõem relações lógicas,
desenvolvendo expressões corporais e orais,
habilidades, diminuindo a agressividade, interagindo na sociedade e aprendendo a edificar
seu próprio conhecimento.

Segundo Nallin (2005) existem três tipos de jogos que podem ser definidos e caracterizados dentro da evolução e aprendizagem
da infância são os jogos de exercícios, jogos
simbólicos e os jogos de regras. Os jogos de
exercícios são aqueles que ao mesmo tempo
exercitam e exploram o corpo da criança como
correr, rastejar, pegar, pular, saltar, jogar, envolvendo a sua coordenação motora e física. Com
No entanto, a escola deve inteirar a
base nesse contexto, Lima (2006) afirma que:
criança a despojar-se, a expressar seus desejos, atitudes, desenvolvendo seu psicossocial e
Desde o nascimento, graças à matusua educação para a vida toda.
ração do sistema nervoso e à realização de
OS JOGOS E SUAS POSSIBILIDADES DE tarefas variadas com diferentes parceiros em
situações cotidianas, a criança desenvolve seu
DESENVOLVIMENTO A CRIANÇA
corpo e os movimentos que com ele pode realizar. Os mecanismos que usa para orientar
Existem variados tipos de jogos infano tronco e as mãos em relação a um estímulo
tis que compõem o cotidiano de professor e
visual, por exemplo, são complexos e acionaaluno nas instituições infantis. De acordo com
dos à medida que ela manipula e encaixa objeLima (2006) o jogo impõe socialmente para a
tos, lança-os longe e os recupera, os empurra
criança o controle de seus impulsos, aceitar as
e puxa, prende e solta. Locomove-se, assume
regras estabelecidas, onde ela se envolve com
posturas e expressa-se por gestos, que são
a fantasia, construindo um mundo onde goscada vez mais ampliados [...] A motricidade
taria de viver num mundo real onde necessita
também se desenvolve por meio da manipulaconviver.
ção de objetos de diferentes formas, cores, volumes, pesos e texturas. Ao alterar sua colocaDe acordo com Pinto (2003), a criança
ção postural conforme lida com esses objetos,
pode brincar de boneca, sem obedecer a revariando as superfícies de contato com eles,
gras e não elencar esse ato com um jogo, pois
a criança trabalha diversos segmentos corponele a criança, em diversos momentos, tem que
rais com contrações musculares de diferentes
seguir certas regras e conceitos. Assim, tanto o
intensidades. Nesse esforço, ela desenvolve (
brinquedo quanto o jogo, necessitam da crianLIMA, 2006, p.24-25).
ça para transformar em uma brincadeira.
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Os jogos simbólicos são os de faz de
conta, utilizados para representar ocasiões vivenciadas ou criadas pela criança como teatros ou meramente brincar de casinha, mamãe
e filhinha, etc. Os jogos de regras são aqueles
que necessitam de afinidades individuais ou
sociais, aparecendo em forma de cooperação
entre si como nas brincadeiras de montar blocos lógicos, quebra-cabeça, etc. A autora Gioca (2001) traz sua estima sobre os jogos de
regras, afirmando que:

Segundo a autora, o ambiente deve beneficiar o contato com os jogos, pois é algo
fundamental para o conhecimento cognitivo
e motor da criança, notando que a escola é
primordial para a aprendizagem dos seus alunos, mas antes, o professor deve avaliar primeiro a vivência e o cotidiano que a criança
está inserida, para depois, obter os trabalhos
pedagógicos, harmonizando à aprendizagem a
criança. Kishimoto (2008) afirma que enquanto
a criança interage com seus pares, parceiros
e em grupos, elas produzem culturas, consenOs jogos com regras aparecem numa tindo que tais experiências transformem seus
etapa posterior aos jogos de símbolos. Para conhecimentos e suas habilidades durante seu
uma criança de 2 ou 3 anos, o simples fato desenvolvimento pessoal. Ressalta que:
de subir os degraus de uma escada já é uma
satisfação. Ao passo que para uma criança de
Para aperfeiçoar pesquisas nesse cam6 anos, por exemplo, esta atividade só será po é preciso que o professor e o pesquisador
atraente se envolver algumas regras determi- trabalhem em conjunto, com um referencial
nando o procedimento: subir com um pé só, de comum, e utilizem o rico campo etnográfico,
dois em dois degraus, pulando etc. São as re- rastreando as brincadeiras dentro do contexto
gras que irão impor necessidades de maior ou cultural, com a colaboração de sociólogos e
menor atenção e regular o comportamento da antropólogos. Da mesma forma, é preciso incriança. Se nas primeiras brincadeiras infantis vestigar, de modo mais acurado, a participação
e naquelas que envolvem situações imaginá- dos brinquedos e dos jogos nos currículos de
rias o prazer está no processo, nos jogos com educação infantil. Se o jogo e o trabalho são
regras o prazer é obtido no resultado alcança- os elementos fundamentais para um projeto de
do, e no cumprimento das normas. São jogos educação infantil, as investigações nessa área
que permitem a criança auto-regular-se. E não demandam um cuidado especial (KISHIMOTO,
em menor medida, auto-avaliar-se, uma vez 2008, p.46).
que as regras são estabelecidas a priori, e estão à disposição para que todos os participanOs jogos infantis, sendo de regras,
tes as conheçam mesmo sendo uma atividade simbólicos ou exercícios, acarretam consigo
lúdica da criança socializada, o jogo de regra inúmeras diversificações, fazendo com que as
se desenvolve continuamente durante toda a crianças entre elas e o professor possam intevida. Por isso, seu aparecimento é mais tardio ragir e instruir-se juntos. Realizar os jogos em
só se constitui entre os quatros e os sete anos, sala de aula não é um trabalho fácil. O prointensificando-se na idade de sete a onze anos. fessor deve ser um pesquisador e conhecer o
Resumindo, os jogos de regras são jogos de jogo que está trabalhando, e assim, seus alucombinações sensório-motoras ou intelectuais, nos poderão chegar a uma boa atuação e a
com competição entre os indivíduos, fazen- aprendizagem do jogo realizado. Jogar não é
do com que a regra seja necessária (GIOCA, simples. Temos que conhecer os jogos para
2001, p.31-32).
saber a finalidade que eles irão apresentar aos
alunos. As crianças muitas vezes, jogam para
agradar o seu interior, como correr, chutar, empurrar, que muitas vezes eles fazem com seus
colegas durante uma brincadeira. Nessas ocasiões é que devemos esclarecer e formar es589
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tratégias de trabalhos que envolvam os alunos
O aspecto afetivo também é algo marem uma brincadeira saudável, trazendo conhe- cante no cotidiano das crianças. Os jogos
cimentos de colaboração e participação de to- oportunizam cada criança a vivenciar seus
dos (KISHIMOTO, 2008, p.46).
sentimentos, afetos, emoções, medo, insegurança, tensão, paciência, alegria, tristeza, amor
Os jogos infantis bem realizados, tra- e modificação emocional. É muito marcante o
zem consigo diferentes possibilidades de de- aspecto moral na criança, pois elas gostam de
senvolvimento pessoal, intelectual, cognitivo, trabalhar em grupo e muitos dos jogos exigem
concentração, colaboração, coordenação mo- a cooperação, solidariedade e respeito durantora e física. Pode-se notar no cotidiano de te uma brincadeira. Assim, transformam-se a
sala de aula que em todos os períodos de brin- aquisição da autonomia da criança (KISHIMOcadeiras, sejam elas direcionadas ou não, as TO, 2008).
crianças se despojam, gritam, fazem gestos,
imitam, falam, pegam, correm, pulam, fazendo
Para Nallin (2005), a linguagem é um
da brincadeira um momento de conhecimento fator muito importante, pois mostra que a criane de espontaneidade (KISHIMOTO, 2008).
ça se notifica de inúmeras formas enquanto
joga e é enquanto brincam que se expressam,
As brincadeiras devem ser realizadas expandindo assim o seu vocabulário, aperfeicom alegria, onde envolva a todos. Existem çoamento e habilidade em sua fala. O jogo tem
muitas dificuldades frente a falta de recursos, um papel fundamental no desenvolvimento físimateriais, mas sempre deve-se atentar-se a co-motor da criança, abordando do meio básiformar e desenvolver estratégias de trabalho co e essencial para sua motricidade. Verificapedagógicos em relação aos jogos com mui- -se a necessidade da criança em ampliar seus
to cuidado e carinho, pois sabe-se que alguns movimentos através da exploração do seu próalunos não têm sequer um brinquedo para prio corpo e do espaço, induzindo a criança a
brincar ou partilhar com seus colegas (KISHI- conhecer a si mesma e o espaço em que está
MOTO, 2008).
inserida e se desenvolvendo gradativamente.
Portanto, os jogos infantis são elementos imProcurar trabalhar os contatos com portantes para a criança crescer mentalmente
os jogos, resgatando por meio da vivência da e fisicamente, considerando assim, momentos
criança seus conceitos, idéias e brincadeiras de felicidade, e brincando, a criança aprende
que elas já trazem em sua bagagem cotidia- e se desenvolve ao mesmo tempo (NALLIN,
na. Os jogos infantis adaptam assuntos funda- 2005).
mentais para o desenvolvimento incondicional
da criança. Os jogos infantis exibem fatores
efetivos que conseguimos notar, enquanto a
criança entra em contato com os jogos. Exemplos: os aspectos físicos, como a performance
corporal e gestual, logo que a criança vai deixando manifestar-se durante sua experiência
com os jogos. São habilidades que a criança
vai adquirindo como a coordenação enquanto
pegam ou correm, dependendo da regra que o
jogo oferece (KISHIMOTO, 2008).

590

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo desse artigo pode revelar o quanto os jogos infantis propiciam as crianças
o aumento de suas potencialidades e de sua aprendizagem, modificando assim, sua melhor
interação com o meio em que vive, seja na escola, em casa e na relação com seus colegas e
professores.
Os jogos infantis, seja eles de regras, simbólicos ou de exercícios, trazem consigo diferentes e inúmeras diversificações, fazendo com que as crianças entre si e o professor possam
interagir e aprender juntos. O professor deve ser antes de tudo, um pesquisador, saber e conhecer o jogo que está trabalhando, pois só assim, seus alunos poderão chegar a um bom desempenho e a aprendizagem necessária do jogo realizado.
Fazer uso dos jogos infantis no cotidiano escolar, demonstra uma grande importância
tanto para a prática pedagógica do professor, como também para o desenvolvimento e as possibilidades que a criança tem frente aos jogos. O prazer, a interação, a criatividade, a motivação,
a capacitação e o lúdico apresentam a construção de conhecimentos revelados a partir das
vivências que as crianças trazem consigo.
Os jogos bem trabalhados e estruturados, originam diversas possibilidades de desenvolvimento pessoal, intelectual, cognitivo, concentração, colaboração, coordenação motora e física.
As crianças se despojam, gritam, fazem gestos, imitam, falam, pegam, correm, pulam, fazendo
da brincadeira um momento de conhecimento e ao mesmo tempo, de espontaneidade.
Sabe-se das dificuldades, a falta de recursos, materiais, pois muitas vezes, alguns alunos
não têm sequer um brinquedo para brincar ou compartilhar com seus colegas em seu cotidiano.
Deve-se procurar trabalhar as diferentes aprendizagens em contato com os jogos, resgatando
através da vivência da criança seus conceitos, idéias e brincadeiras que elas já trazem consigo
mesmas.
Os jogos infantis proporcionam pontos fundamentais para o desenvolvimento integral da
criança. Em meu cotidiano em sala de aula, vejo diferentes formas e métodos que utilizamos durante os jogos infantis com as crianças e percebo fortemente que meus alunos enquanto jogam,
deixam transparecer suas diversas expressões gestuais e a comunicação que utilizam durante
uma brincadeira. Apresentar fatores essenciais que se consiga observar, enquanto a criança
entra em contato com os jogos. Exemplos: os aspectos físicos, como o desempenho corporal
e gestual, conforme a criança vai deixando transparecer durante sua experiência com os jogos.
São habilidades que a criança vai adquirindo como a coordenação enquanto pegam ou correm,
dependendo da regra que o jogo oferece.
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Oportunizam cada criança a demonstrar seus sentimentos, afetos, emoções, medo, insegurança, tensão, paciência, alegria, tristeza, amor e desgaste emocional. Já no aspecto moral,
observo que meus alunos gostam muito de trabalhar em grupo e muitos jogos exigem a cooperação, solidariedade e respeito durante uma brincadeira, transformando assim, na aquisição da
autonomia da criança. A linguagem é um fator muito importante, pois mostra que a criança se
comunica de diferentes formas enquanto joga, pois enquanto brincam, necessitam se expressar,
ampliando assim o seu vocabulário, aperfeiçoamento e desenvoltura em sua fala. O jogo tem um
papel fundamental no desenvolvimento físico-motor da criança, tratando-se de um meio básico e
essencial para sua motricidade. Constata-se a necessidade da criança expandir seus movimentos através da exploração do seu próprio corpo e do espaço, levando a criança a conhecer a si
mesma e o espaço em que está inserida, se desenvolvendo gradualmente.
Abordamos esse tema entendendo seus fundamentos, sua ludicidade e sua finalidade
para a aprendizagem total da criança. Refletimos sobre os diferentes jogos, percebendo, compreendendo e entendendo o jogo. A ação de jogar é um atributo próprio do ser humano e o brincar é algo efetivo na vida da criança. A aprendizagem e a ludicidade devem ser vistos como um
meio facilitador da aprendizagem, tanto para a criança, quanto para o professor. Consideramos
que vêm ocorrendo amplas mudanças sobre essa temática, tanto na teoria quanto na prática, a
fim de promover o entendimento de um sujeito intelectual, emocional e social por meio do trabalho com os jogos dentro do ambiente escolar e na sua vivência.
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______. (Org). Jogo, brinquedo, brincadeira e a
educação. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
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A LEITURA COMO PORTA DE ACESSO
PARA NOVOS CONHECIMENTOS

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de refletir sobre a importância da leitura no desenvolvimento de novos conhecimentos para o indivíduo servindo como base para que o educador consiga trilhar um caminho significativo integrando a experiência trazida ao contexto escolar. Foram
As conclusões básicas a que se chega gira em torno de que a leitura serve como proposta e
complemento pedagógico sendo de grande valia, pois, auxilia o desenvolvimento, psicossocial e
pedagógico das crianças, integrando-as e ensinando-as a viver em sociedade transformando-as
em pequenos leitores críticos, além de ser possível constatar que a leitura exterior é excelente
fonte de dados ajuda o educador e facilita o convívio e a prática de criar regras servindo como
apoio em relação ao que se propõe nos projetos pedagógicos escolares.

Palavras-chave: Criança; Leitura; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo nos remete a uma reflexão sobre a importância da leitura para a
construção da cidadania, deixando claro ela, a leitura, transmite conhecimentos
dos mais diversos assuntos que permeiam a vida do leitor. É certo que muitas
vezes as dificuldades são encontradas, mas estas estão ligadas ao processo de alfabetização
ao qual as crianças estão submetidas, considerando que a maioria dos educadores está mais
preocupado em apresentar letras e fonemas, deixando o que está escondido atrás das letras e
nos livros a cargo do leitor.
De certa forma, na escola se ensina a ler, mas poucos são os professores preocupados
em ensinar a criança a interpretar, entender o que está lendo para que realmente se saiba ler,
por vezes o papel da leitura na escola é o de decodificar símbolos sem que se entendam quais
são seus reais significados, sem saber que é preciso ler além das letras.
É preciso saber que um tijolo, como definido por Freire, é muito mais que um tijolo, é
preciso saber do que é feito o Tijolo, para que ele serve, quantos são preciso para a construção
de uma casa, porque ele resiste ao tempo, etc. É preciso ler o tijolo de forma completa, sabendo que ele é muito mais que seis letras que unidas em sílabas formam fonemas que podem
ser lidos. É preciso transformar os futuros leitores em reais leitores, que conseguem decifrar os
códigos, e compreender a real função do que está lendo.
Procura-se expressar neste artigo discorrer sobre a necessidade de ler para a vida,
contribuindo para a construção da autonomia do leitor, favorecendo a construção de seu conhecimento, uma vez que, compreendendo o que se lê, temos uma mudança de paradigma,
onde busca-se por meio da leitura suprir a necessidade existentes hoje no mundo globalizado,
garantindo que o indivíduo seja realmente letrado para entender as mais diversas informações
emitidas pelos meios de comunicação existentes.
O tema torna-se relevante após a observação das falhas do processo alfabetização presente no dia a dia das crianças em fase escolar. Percebe-se que muitas possuem dificuldades
em ler, entender e escrever o que realmente desejam expressar, demonstrando os danos psicossociais que um processo de alfabetização falho pode acrescer na vida do educando.
Dessa forma, surge a necessidade de se discutir sobre a leitura analisando os mais
diversos pontos de vista que contribuam para a reflexão sobre as dificuldades que a criança
encontra ao ler e escrever, favorecendo a reflexão sobre atividades que visem à redução da
dificuldade de leitura e escrita, desenvolvendo o gosto pela mesma.
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A LEITURA COMO PORTA DE ACESSO
PARA NOVOS CONHECIMENTOS
Segundo alguns estudiosos a Língua
Portuguesa é um emaranhado de códigos e
símbolos que a tornam uma forma de comunicação complexa e por vezes de bem difícil
compreensão, o que acaba por também dificultar a forma de ensiná-la e de compreendê-la.
Para Ferreiro (1998), quando nos primeiros anos de nossa vida escolar, iniciamos
a aprendizagem da leitura, é difícil um adulto
perceber quais são as dificuldades do processo que a criança passa, para construir seu
processo de construção de um leitor, pois ele,
o adulto já tem seus olhos treinados e os discorre sobre as linha de um texto com muita
facilidade.
Para a autora (1998), a leitura ocupa
um importante lugar na construção do conhecimento, tendo em vista que o processo de ler,
nos leva a compreender a razão de todas as
coisas. Podemos dizer que o processo utilizado para ler e escrever está intimamente ligada ao processo de aprender, obtendo um
papel muito importante na vida do indivíduo,
pois, esta é um poderoso meio para a transformação da realidade, criadora de um indivíduo
politizado, sabedor de seus direitos, deveres e
pensamentos.
Ferreiro (1998) explicita que o ato de
ler é entendido então, como uma fonte de poder e força na vida da pessoa, o que a leva
a libertação do processo de escravidão (social, político, econômico) que ele está inserido,
modificando os contextos sociais existentes.O
processo trilhado pela leitura é tão importante
quanto o ato de realizar registros, estando este,
presente em vários segmentos de comunicação, observa-se tal afirmativa quando lemos
uma piada, por exemplo, o que a torna engraçada é a forma com que a lemos, interpretamos e a entendemos, ou ainda, quando um
pintor cria uma obra, ele simplesmente a pinta,
deixando que o “leitor” defina e entenda o que
está impresso.

Este exercício de observar, ler e interpretar contribui para o desenvolvimento dos
sentidos, já que é através da forma com que
se vê a imagem, é que se constroem as hipóteses, criam-se os argumentos e constrói-se um
indivíduo, com olhar sensível às necessidades.
Segundo Emília Ferreiro, o processo de aprendizagem da criança segue um padrão determinado, claro respeitando o desenvolvimento de
cada criança a seu tempo ,no qual ao iniciarem
a aprendizagem, os pequenos, criam hipóteses
de como se lê, durante este processo de construção, eles utilizam-se de desenhos, garatujas
e símbolos para expressar o que estão lendo.
Em seguida, ao descobrirem as letras, eles se
utilizam dos sons emitidos para iniciar a construção do fonema, dando início a leitura (FERREIRO, 1998).
Nessa concepção, é complicado entender este processo quando já se sabe ler
pois no adulto, o esquema de códigos de leitura já está interiorizado, e ao realizar a leitura
se recebe as e sem perceber, de forma praticamente automatizada, e sem perceber bem
ao certo como, já estamos lendo. Com a criança, o processo é diferenciado, ela testa, treina,
escreve, lê, não concorda, apaga, começa de
novo, ela busca informações exteriores para
conseguir entender o significado do que está
escrito, experimentando até conseguir construir o aprendizado ao qual podemos denominar por leitura (FERREIRO, 1998).
Segundo Calegari (2001), aprendemos
primeiro a ler, e aprender a ler é muito mais
importante que escrever pois a leitura vem em
primeiro lugar uma vez que se tem o primeiro
contato no ato da leitura com a imagem, que
desencadeia um Processo de decodificação
que permite decifrar o emaranhado de informações recebidas, processando-as para que
sejam entendidas pelo cérebro.
Para o autor (2001), as informações recebidas pelos registros citados anteriormente,
nos vêm através dos olhos, estes portanto, são
entendidos como importantes mecanismos
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para que se inicie o processo da leitura, pois
permitem que as informações cheguem ao cérebro, porém, para tornar a leitura possível, é
necessário obter outras informações que podem ser definidas como um “pré - conhecimento” do que os olhos estão vendo, seria como
uma imagem não visual impressa nele.
Este processo produz uma relação
entre as informações visualizadas e as não visualizadas criando assim um intercâmbio entre
elas como se fossem arquivos. Observam-se
tais afirmativas desde o descobrimento da escrita, onde homens das cavernas desenhavam
seus feitos para que outros tomassem conhecimento dos seus registros, o que significava
que quanto mais se sabe, mais se tem a descobrir, pois para lermos algo é necessário obtermos certa quantidade de informações pré-adquiridas, e que para distinguir o que está
codificado, é preciso obter fragmentado em
nosso sistema certa quantidade de códigos,
desenhos, gravuras (CALEGARI, 2001).

Completando esta linha de pensamento Cagliari (2005), as informações recebidas
pelos registros que nos vêm por meio dos
olhos, estes portanto, são entendidos como
importantes mecanismos para que se inicie o
processo da leitura, pois permitem que as informações cheguem ao cérebro, porém, para tornar a leitura possível, é necessário obter outras
informações que podem ser definidas como
um “pré - conhecimento” do que os olhos estão vendo, seria como uma imagem não visual
impressa nele.
Para o autor, é unindo, portanto, tais informações os visuais e as não visuais que nosso cérebro nos leva a caminhos que permitam
visualizar a leitura como o modo de o homem
compreender-se, bem como compreender as
coisas que estão a sua volta. Porém, é fato que
só a imagem e o reconhecimento destas não
são informações suficientes para a construção
da leitura, é preciso aprender a conhecer os
outros tipos de linguagem envoltos na imagem
para alcançar toda a informação que se deseja
transmitir de forma correta, sendo necessário
exteriorizar o aprendizado, problematizando,
questionando, melhorando o processo de compreensão e por sua vez de produção (CAGLIARI, 2005).

O autor mostra que a função de nossos
olhos no processo de leitura é “colher as informações visuais na forma de raios de luz, transformando-as em impulsos de energia nervosa,
e estas, viajam ao longo de milhões de fibras
do nervo óptico, em direção ao cérebro”, então que ler significa o acúmulo destes impulsos
nervosos, no cérebro, os olhos servem de simples orientadores para que estes descubram o
Compreendido isto, posso então afircaminho que devem seguir (CALEGARI, 2001). mar que para construir o processo de leitura
significativa o indivíduo deve possuir informaNa leitura ocorre o seguinte, os olhos ções anteriores a respeito dos assuntos tratase movimentam pelas páginas, então as infor- dos, porém só isto não é o suficiente, é preciso
mações colhidas são transmitidas ao cérebro também relacionar a linguagem não verbal, da
que as interpreta, processa e decifra, cada imagem e expressões trazidas para depois,
palavra contém várias alternativas para que o
transformá-la na linguagem verbal que tem seu
cérebro defina o que está escrito. Para ler deinício dentro da escola (CAGLIARI, 2005).
pendemos mais do que está diante dos olhos,
mas também do que se encontra atrás deles,
Haja vista que o leitor não vem vazio,
levando-se em conta, uma das reflexões de Lílian Lopes Martins da Silva, onde em uma de- ele tem várias informações armazenadas, imlas, esta afirma que “o processo de formação portante para que se compreenda de forma
do leitor...está articulado a um cotidiano onde clara a aquisição de novos conhecimentos, a
o que existe é um intrincado conjunto de me- compreensão desta organização interna do leicanismos que acabam por neutralizar a prática tor o qualifica como futuro leitor , que diante da
da leitura”.
prática da leitura se transforma e favorece seu
processo de leitura.
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Já para Orlandi (2001), ler é importante e tem seus benefícios, pois ao criar o hábito
da leitura estamos criando um universo paralelo que oferece diversas descobertas e informações de determinado assunto que contribui
para a formação de novos conhecimentos.Ter
acesso à boa leitura é dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura, possibilitando que
se tenha a leitura com um hábito que faz parte
do cotidiano, dessa forma, fazendo com que
sempre se mantenha os conhecimentos atualizados. De acordo com Orlandi (2001, p.19).
O autor mostra que pensar o espaço escolar
como necessário para valorizar a leitura colocando o aluno em convívio com diferentes formas de linguagem em seu cotidiano, permite
-se criar um ponto exato para desenvolver-se o
processo de leitura, pois o estímulo e o contato
com livros, escrita, desenhos, é muito grande
e crianças muito pequenas possuem acesso
a todo este material que as levam a ler mais
cedo.

realiza somente no processo de leitura que permite apenas aprender a ler, fora dos muros é
preciso aprender a ler para entender o mundo,
para que se socialize, para que se obtenha as
informações necessárias e se comunicar, para
garantir seu papel sócio político diante da sociedade (CAGLIARI, 2005).
É ela, a leitura além dos muros da escola que nos garante o desenvolvimento do
caráter de autônomo, de independência, que
permite ao leitor ser dono do seu saber, sendo
desta forma que a escola deveria ver o processo de desenvolvimento do leitor dentro dos
seus muros, pois é lá, dentro da escola onde
se inicia todo o processo, sendo ela um local
de construção que deveria conter textos que
tivessem real sentido e valor para os alunos
leitores, que fosse muito além do Ivo viu a Uva,
mas que perpassa pela condição de Ivo ter visto esta Uva, e o fizesse pensar sobre como ele
Ivo, vendo a Uva, pudesse ajudar na construção da personalidade do indivíduo que estivesse ali lendo a ação de Ivo.

Ainda que a leitura seja produzida por
determinadas condições, ou seja pelo histórico
individual de cada um, percebemos na afirmação de Orlandi (2001), que “toda leitura tem
a sua história” além de o caminho percorrido
por ela não é estanque pois não há uma única
forma de leitura de um texto, há sim vários jeitos de lê-lo, permitindo que se desenvolva vário
tipo de leitores.

De acordo com Figueiredo (2004), a
leitura é um conjunto complexo de processos
coordenados que incluem operações perceptuais, linguísticas e conceptuais e que vão desde
a decodificação de letras na página impressa,
à determinação do referente de uma palavra
ou de uma frase até à estrutura do texto. Além
desta inter-relacionação entre as relações semânticas e referenciais que se encontram num
Esclarecer estes pontos é poder perce- texto, há ainda a ativação de um processo inteber que ao oferecer instruções para a leitura, grativo: a evocação da informação armazenaincentivando-a não significa apenas decifrar da na memória de longo prazo.
códigos para construir a leitura, pois estes fatores permitem que nosso pequeno e futuro
O autor completa mostrando que o proleitor, percebam a escrita por meio da leitura, blema está no fato da escola dentro do seu
transpondo o texto, refletindo, adquirindo o co- processo de ensino aprendizagem estar ainda
nhecimento, e não simplesmente repetindo o retrógrada, sendo mera reprodutora dos sabeque está escrito, tornando-se um indivíduo críti- res dominantes, que por diversas vezes não
co ledor do mundo (CAGLIARI, 2005).
permite aos indivíduos pensar por si próprios,
pois indivíduos pensantes, se transformam em
A leitura como prática social é uma cidadãos críticos, que causam problemas,
necessidade de todos pois, fora dos muros da questionaram, e se transformam em uma poescola é preciso uma leitura ampla que não se pulação bem mais difícil de se controlar.
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É difícil, diante de uma política pública educacional que deveria libertar, e que hoje
traz consigo ainda amarras do século passado
permitir que os educadores preparados e bem
formados transferir as oportunidades oferecidas no exterior da escola para seu interior,
pois, nem tudo o que se experimenta fora pode
ser reproduzido dentro dos muros da escola,
uma vez que toda proposta que pode se considerar questionadora, é vista como afronta e
viés ideológico, mas é preciso considerar que
lá fora, além da sala de aula a leitura apresentada mostra-se desafiadora, e é assim que ela
deve ser, pois transforma o leitor em um indivíduo confiante (Figueiredo, 2004).

Nesse sentido (2004), o ato de ler significa soltar as amarras , acabar com a servidão, pois a verdade escondida dentro dos livros e dos escritos é que permite uma reflexão
crítica sobre qualquer assunto, o que permite
transformar o que por vezes é injusto, errado ou
escondido. É possível comprovar que aprende
a ler por meio de ações que lhe são significativas num primeiro momento é experimentar,
manipular e concretizar pensamentos capazes
de estabelecer relações por meio de de pensamentos criativos e autônomos e é a construção destes pensamentos, que favorecem o
desenvolvimento das habilidades necessárias
para se construir o processo de construção da
cidadania do indivíduo (FIGUEIREDO, 2004).

Para o autor (2004), este é o real papel
da educação, vislumbrar diante dos olhos de
quem ensina e de quem aprende as diferentes
perspectivas, os diferentes pontos de vista e
as diferentes posições, é isso que transforma o
mundo e oferece oportunidades acerca dos diversos problemas que envolvem a vida e seus
dilemas. Por meio desta afirmativa é necessário considerar que ler deve aguçar a curiosidade, pois o leitor precisa entender o que a
tv lhe mostra, o que o político oferece o que
há no mercado, quais seus direitos, quais seus
deveres etc.

Na reflexão do autor, deve-se ser permanente pois ao entrar na escola, o indivíduo
depara-se com diversas informações que levam os indivíduos a desenvolverem alguns
transtornos que prejudicam seu desenvolvimento de aprendizagem que contribuindo para
que não se goste de ler, o que pode causar
alguns problemas de desenvolvimento o que
causa falhas no desenvolvimento, não conseguindo realizar corretamente o processo de leitura. Assim, a tomada como o conhecimento,
que permite as construções interiores individuais no qual o leitor passa pela desconstrução
e reconstrução adicionando informações interNesta concepção, o ler é então uma nas dentro do indivíduo.
necessidade básica a sobrevivência, ele precisa decifrar os códigos, e para isso ocorre uma
Diante disso, o autor nos mostra que a
interação do leitor com o texto a leitura se cons- leitura com cunho reflexivo e dirigido permite
trói por meio da identificação do leitor com o contribuir para o desenvolvimento de valores
que está sendo lido, com a sua necessidade, éticos, humanísticos e estéticos além de ser
momentânea. Ler é um ato não só mecânico, vista como instrumento de divertimento benénão só educacional, mas é um ato Político, já fico, instruindo, informando e desenvolvendo
dizia Freire, pois é por meio da compreensão crianças e jovens, de uma maneira motivadora
e do significado dado a leitura realizada que e alegre.Enquanto a prática da leitura tem duas nações podem ou não se rebelar contra os pla função na vida do leitor, o mesmo aprendesmandos dos governantes, compreendendo de e desfruta de saberes e informações que
até onde o povo pode ou não ser dominado permitem desenvolver e desfrutar informações
que contribuam para a aquisição de valores
(FIGUEIREDO, 2004).
favorecendo diversos significados a serem assimilados, sobre a legitimidade e conformação
das ideias, comparando-as com experiências e
leituras prévias.
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Para Garcia (2001), pensar na leitura, é
pensar numa atividade que de certa forma permite o movimento, pois para que se aproveite
a leitura realizada, o leitor deve ser um estar
constantemente ativo sendo o próprio questionador do que foi lido, esta proposta de vir desde a infância para que se garanta resultados
positivos na leitura, já que diante desta prática
terão uma compreensão maior e poderão avaliar o que leem. Também irão adquirir o hábito
de questionamento.

O professor que inicia o processo de
leitura considerando que hoje a vida escolar se
inicia nos primeiros anos de vida, mas é preciso estar sempre atento a estas falhas, avaliando
frequentemente o processo de alfabetização e
o letramento, dando enfoque psicopedagógico
ao processo de aprendizagem, estabelecendo
uma relação de como se aprende a ler e escrever, enfatizando os problemas e buscando a
solução destes (GARCIA, 2001).
Neste enfoque, deve-se observar que
as dificuldades que venham a surgir podem
ser atribuídos a diagnósticos de problemas
cerebrais ou de desenvolvimento, sendo possível que o entendimento da proposta da leitura
contribui para a realização de intervenções e
correções de dificuldades, uma vez que muitas
crianças apresentam dificuldades na aprendizagem construindo uma imagem negativa sobre ela mesma (GARCIA, 2001).

Para a autora (2001), como a leitura se
concretiza na escola e a criança, pequena leitora, passa a maior parte de sua vida dentro de
tal instituição, é necessário que esta se adeque
as necessidades de cada indivíduo para que
seu objetivo seja alcançado, ou seja, ensinar o
aluno a ler. O primeiro passo a ser dado é o de
transformar o processo pedagógico de forma
que este seja condizente com a proposta pedagógica da unidade, permitindo que o trabalho a ser realizado seja flexível, utilizando-se do
Diante de todas essas considerações é
tempo necessário para se alcançar o objetivo preciso organizar de forma significativa a proproposto que podem ser dias ou até meses posta de leitura dentro da escola e para isso
para a concretização deste.
podemos nos pautar em atividades que se
adequem as necessidades de cada indivíduo
A autora ressalta que, deve-se planejar para que seu objetivo seja alcançado, ou seja,
as etapas que se quer alcançar com os alunos, ensinar o aluno a ler. Uma primeira proposta é
atendo-se ao fato deste “não ser fracionado”, transformar o processo pedagógico de forma
não vir aos pedaços, já que o conhecimento se que este seja condizente com a proposta peconstrói de forma completa, Interdisciplinando dagógica da unidade, permitindo que o trabaleitura, escrita e produções (artísticas no caso lho a ser realizado seja flexível, utilizando-se do
dos pequenos e escritas no caso dos maiores). tempo necessário para se alcançar o objetivo
É preciso dar significado para o que se quer proposto que é o de criar leitores efetivos e
alcançar, pois se lê para escrever e se utiliza seguros (GARCIA, 2001).
a escrita para leitura.O conhecimento é algo
que se constrói à medida que os envolvidos
Em seguida deve-se planejar as etapas
tomam consciência e supera as suas dificulda- que se quer alcançar com os alunos, atendodes. A leitura contribui para esta construção de -se ao fato deste “não ser fracionado”, não vir
formas prazerosa, já que, ao trabalhá-los, esta- aos pedaços, já que o conhecimento se consmos contribuindo para a construção da lingua- trói de forma completa, interdisciplinar leitura
gem autônoma, transformando o indivíduo em (artísticas no caso dos pequenos e escritas no
senhor do seu saber e dando novo sentido ao caso dos maiores). É preciso dar significado
verbo ler. Lê-se não pelo simples fato de repetir para o que se quer alcançar, uma vez que ler
palavras, mas entendendo o sentido que estas e escrever fazem parte do universo escolar
trazem escondidos, de forma mais profunda (GARCIA, 2001).
(GARCIA, 2001).
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A autora ressalta ainda que a leitura
permite que o aluno se ouça, ampliando assim
sua visão de mundo letrado estimulando seu
desejo de prosseguir a leitura, é também um
excelente mecanismo para que o leitor perceba
se está lendo muito rápido ou muito devagar,
possibilitando a construção de outras linguagens. Além disso, ler transforma o leitor em
transmissor de conhecimento, pois transmite a
quem ouve um poder de análise sem igual do
assunto que está sendo tratado, pois está prende atenção de quem ouve, observo isto no ato
de contar estórias para as crianças, estas não
decodificam os símbolos, mas quando ouvem
atentamente o que estamos lendo, ao entregar-lhes o livro, estas refazem a leitura de forma
ampla, às vezes ricos em detalhes como nós,
adultos a lemos, tudo isto porque esta serve
como suporte para que estas comecem a realizar sua caminhada pelo mundo do letramento
(GARCIA 2001).
Silva (2002) completa este pensamento mostrando que durante muitos anos a leitura, foi considerada de suma importância para
o desenvolvimento e a avaliação do indivíduo,
mas com a evolução, não se vê mais as escolas dando tal importância para este tópico
tão importante para a formação do indivíduo.
Este processo produz uma relação entre as informações visualizadas e as não visualizadas
criando assim um intercâmbio entre elas como
se fossem arquivos. Observam-se tais afirmativas desde o descobrimento da escrita, onde
homens das cavernas desenhavam seus feitos
para que outros tomassem conhecimento dos
seus registros, o que significava que quanto
mais se sabe, mais se tem a descobrir, pois
para lermos algo é necessário obtermos certa quantidade de informações pré-adquiridas,
e que para distinguir o que está codificado, é
preciso obter fragmentado em nosso sistema
certa quantidade de códigos, desenhos, gravuras (SILVA, 2002).

Para o autor (2002), a função de nossos olhos no processo de leitura é “colher as
informações visuais na forma de raios de luz,
transformando-as em impulsos de energia nervosa, e estas, viajam ao longo de milhões de
fibras do nervo óptico, em direção ao cérebro”,
então que ler significa o acúmulo destes impulsos nervosos, no cérebro, os olhos servem
de simples orientadores para que estes descubram o caminho que devem seguir. Na leitura
ocorre o seguinte, os olhos se movimentam
pelas páginas, então as informações colhidas
são transmitidas ao cérebro que as interpreta,
processa e decifra, cada palavra contém várias
alternativas para que o cérebro defina o que
está escrito.
Silva (2002) também afirma que para
ler dependemos mais do que está diante dos
olhos, mas também do que se encontra atrás
deles, levando-se em conta, uma das reflexões
de Lílian Lopes Martins da Silva, onde em uma
delas, esta afirma que “o processo de formação do leitor...está articulado a um cotidiano
onde o que existe é um intrincado conjunto de
mecanismos que acabam por neutralizar a prática da leitura ”.
É unindo, portanto, tais informações os
visuais e as não visuais que nosso cérebro
nos leva a caminhos que permitam visualizar a
leitura como o modo de o homem compreender-se, bem como compreender as coisas que
estão a sua volta.É preciso ver a escola em
um ambiente propício à leitura, abrindo para
todas portas dos mundos possíveis , inaugurando caminhos que todos possam percorrer
para se tornarem cidadãos da cultura escrita.
Se possível analisar todos estes pontos, conseguiremos que nossas crianças se tornem ativas mentalmente e autônomas (SILVA, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos apresentados dos autores supramencionados, podemos dizer
que o pape da escola e de seus participantes conhecer os problemas e analisá-los, estudando e corrigindo as dificuldades dos alunos, verificando seus interesses, estudando a causa
destes, e organizando um trabalho que busque corrigir, ou, pelo menos, diminuir as dificuldades
apresentadas favorecendo condições básicas para que o indivíduo possa desenvolver uma vida
produtiva e feliz, trabalhando atividades dinâmicas que favoreçam sua participação buscando
favorecer exercícios que lhe sejam importantes para toda a sua vida, contribuindo para prevenir,
desenvolver e corrigir problemas favorecendo o desenvolvimento.
Percebe-se, que o acesso à leitura diversificada, a acervos de biblioteca, é de suma
importância, uma vez que o acesso à escola está ligado ao indivíduo desde o seu início da vida
escolar quando ele ouve histórias, tem-se acesso a livros, revistas, interligando o homem ao seu
ambiente por meio de seus movimentos criando uma relação que facilita o processo de aprendizagem da alfabetização desenvolvido na escola.
É preciso aproveitar todos os conceitos de construção de conhecimento para se obter
eficiência no desenvolvimento de habilidades criando e estimulando atividades que possibilitem
trabalhá-las para que, com o passar do tempo, a criança consiga reparar seus problemas de
aprendizagem e com a cooperação de todos que lidam com seu constante processo de formação. Este pode ser o caminho para que ato de ler seja realmente produtora de conhecimento
e trabalhe as habilidades específicas do indivíduo, permitindo ao participante deste processo
permita o diálogo constante entre o que se lê e a formação de novos conceitos para garantir a
criação de novos saberes.
A leitura reflexiva é um ato da maior importância para o desenvolvimento educacional
de crianças e jovens, atendendo aos efeitos positivos que produz. Assim, se torna evidente a
precisão por formação de pais, professores e outros profissionais da educação. Somente desta maneira será viável o desenvolvimento de ações incentivadas pelo interesse pela leitura em
crianças e jovens, tornando possível uma compreensão de mundo e dando estímulos para a
prática dos valores sociais e a participação consciente na vida de seu país.
Por outro lado, para formar uma população crítica, imprescindível para promover o desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e económico de um país, contribuindo para processos inovadores, é essencial que a leitura reflexiva seja uma prática bem inculcada nas gerações
jovens e menos jovens. Constantemente, esta, aparece desconectada dos propósitos que deveriam lhe dar sentido, pois segundo as regras institucionais, é o professor que tem o direito (e o
dever) de atribuir funções as atividades que propõe, como se este fosse dono do saber absoluto,
e como se a leitura fosse feita de uma única forma, servindo somente para cumprir os objetivos
estabelecidos pelo ensino.
Porém, é por meio dela, e da forma com que se entende o que se lê, nas entrelinhas do
trabalho, que se percebe o contexto social ao que se está incluso, além de privilegiar o contexto sócio - econômico e cultural, e estimula o contato entre as crianças dando enfoque as suas
diferenças considerando seus valores e as bagagens já adquiridas. É preciso pensar na leitura
como um meio para se alcançar o pensamento crítico. Pensar não é somente uma ação intelectual, é mais complexo: é uma atividade que almeja desvendar o mundo e a
si mesmo.
E a escola, como um todo, precisa desenvolver no educando a
capacidade de pensar e, consequentemente, se conhecer. Faz-se necessário que se ensine ao aluno não só a ler, mas a gostar da leitura
e a descobrir os prazeres e alegrias que ela lhe poderá proporcionar.
É preciso então, que estes pontos sejam esclarecidos para instituição, para assim ela pode perceber que oferecer instruções para a
leitura, não significa apenas decifrar códigos para construir a leitura,
é necessário permitir que nosso pequeno e futuro leitor, perceba a
escrita por meio da leitura, transpondo o texto, refletindo, adquirindo o
conhecimento, e não simplesmente repetindo o que está escrita.
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PROFESSOR DO EaD PODE GARANTIR A
QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NESSA
MODALIDADE

RESUMO: Este trabalho tem por finalidade abordar o tema sobre o ensino a distância, o seu
início, desenvolvimento e sua presença na sociedade nos dias atuais, com o conceito de uma
educação de qualidade abrangente e acessível. O papel do professor nesta modalidade que
é o mediador de ensino, que pode favorecer um ambiente favorável e também o responsável
para que os conteúdos e informações cheguem de forma legível a todos os alunos. Alunos
com a disponibilidade de horário flexível aos seus compromissos, e que são um perfil de alunos que é um dos eixos da educação a distância. Valorização do tempo disponível dos alunos
sem perder a qualidade de ensino dos diversos cursos a distância. Com bases de Autores que
abordam o ensino a distância que são Candau e Gonçalves.

Palavras-chave: Educação; Ensino a distância; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

Q

uando se fala em experiências em EaD no Brasil, pensa-se no pioneirismo dos
cursos criados pelo Instituto Universal Brasileiro (1941), empresa particular que
oferecia ensino a distância de caráter supletivo, além de cursos profissionalizantes, através de correspondências.
Esta forma impressa de ensino a distância foi também utilizada em pelo menos um projeto governamental, o projeto LOGOS, orientado para a formação de professores leigos (1973). Na
atualidade, utiliza-se o meio impresso, como forma complementar de ação, no desenvolvimento
de atividades de educação a distância. A primeira experiência de EaD no Brasil, no entanto, não
foi realizada pela via impressa, mas pelas ondas do rádio.
Mas o objetivo geral deste artigo é mostrar a importância do professor na modalidade
de ensino a distância, a sua contribuição na qualidade do ensino com suas formações e experiências na plataforma e no auxílio aos alunos para esclarecimentos diversos sobre as dúvidas,
sobre as dificuldades que os alunos tendem a possuir. E os objetivos específicos e diagnosticar
a educação a distância nas possibilidades e dificuldades e se o suporte oferecido garante a
qualidade desse ensino.
A justificativa deste artigo é possibilitar em forma de discussão e com base teóricas sobre a contribuição e quais possibilidades de obter uma educação de qualidade na modalidade a
distância, pode ser cada vez mais aperfeiçoada e sanar os problemas de aceitação e reconhecimento de um ensino que já provou sua qualidade e seus benefícios a uma sociedade com rotina
corrida do dia a dia de todos os cidadãos.
A problemática deste artigo é a questão da qualidade e os resultados que a educação
a distância estão obtendo com a sua praticidade e com um formato novo e grandes possibilidades para todos que procuram uma formação e não possuem tanto tempo hábil para o mesmo.
E como o tutor que é disponibilizado nos cursos da modalidade a distância está se preparando
para as demandas do mercado atual e para os profissionais da educação.
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ENSINO A DISTÂNCIA - EAD:
PRIMEIRA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES A DISTÂNCIA
Segundo pesquisas, no Brasil a experiência no ensino a distância foi marcado por
uma grande marca de ensino a distância que
solidificou a lembrança do que se retrata este
artigo que é o Instituto Universal Brasileiro
(1941), por meio de correspondências em uma
época que a internet não favorecia as possibilidades de hoje por ser restrita a determinados
grupos, os correios eram os responsáveis para
que ensino a distância para que chegasse as
residências os cursos de método supletivo e os
profissionalizantes.
Esta mesma empresa foi contratada
pelo governo para um projeto para suprir a necessidade de professores não titulados, mas
não isentava as horas de estágio supervisionado.
Com a implantação da Lei 5692/71 e o
atendimento quantitativo e qualitativo da população entre 7 a 14 anos impunha uma solução
rápida para habilitação profissional de aproximadamente 200.000 professores leigos (não
titulados) em exercício do magistério nas séries
iniciais de 1º grau. Sendo necessário pensar
em uma proposta de formação para os professores (MEC/DSU, 1974, p.11).
Sendo assim uma ação para suprir uma
necessidade da época, mas não isentando as
horas de estágio supervisionado, mas possibilitando que o ensino fosse mais acessível a
todos os interessados:
As sessões de Microensino envolviam
grupos de 5 a 12 cursistas tinham como objetivo capacitar o educador e planejar as aulas buscando a comprovação para mudança
comportamental dos educandos envolvendo
na realização de experiências de ensino para o
treinamento de cinco habilidades que deveria
adquirir e aplicar em sala de aula como: fazer
perguntas, dar exemplos, aumentar a participação do aluno nas atividades propostas no
decorrer das aulas, variar a situação –estímulo,
reforçar a aprendizagem. Nessas sessões de
microensino cada cursista observava e avaliava a microaula de seu colega e também apresentava a sua microaula que era observada e
avaliada pelo grupo (ANDRÉ; CANDAU,1983,

p.23).
Para os autores (1983), as localidades
sem muito acesso sempre foram um dos objetivos nos planos do ensino a distância, alunos
que não obtém as possibilidades de locomoção nas regiões diversas de obter a formação
almejada. Essa logística do ensino foi contemplado com o ensino a distância com as inúmeras possibilidades, contribuindo para uma
formação de qualidade e flexível a todos sem
perder sua qualidade no ensino. Na sequência,
apresenta-se os diferentes modelos de ensino
a distância, relacionados por Peters (2001):
• Ensino por correspondência: material impresso (livros didáticos).
• Ensino a distância clássico: material diversificado como material
impresso, televisão, rádio, audiovisuais, tutores.
• Ensino a distância com base na
pesquisa: caracterizado pela leitura
de cursos de ensino a distância
impressos e na freqüência parcialmente obrigatória em seminários.
Concede apenas o grau superior
ou de mestre.
• Ensino a distância grupal: programações didáticas por rádio e televisão associadas a atividades regulares obrigatórias, com presença.
• Ensino a distância autônomo:
planejar, organizar e implementar
isoladamente. A universidade apenas aconselha, incentiva, assiste e
fornece certificado.
• Ensino a distância por teleconferência: oferecido por um consórcio de
universidades para estudantes das
universidades-membro e também a
outras instituições.
• Ensino a distância com base em
quatro formas de teleconferência:
podem participar estudantes avulsos e grupos de estudantes em
seus locais de trabalho, ligados por
sua vez à atividade docente das
universidades que cooperam com
o projeto (PETERS, 2001).
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Segundo o autor (2001), muitos não
têm a noção das possibilidades e a divulgação deste ensino deve ser ampliada sempre.
As informações e desmistificação do ensino a
distância referente a sua qualidade deve ser
esclarecidas, mas com o avanço que o ensino
a distância está se dirigindo em uma velocidade que nos enriquece de possibilidades, os
conceitos sobre este ensino devem ser aflorados e colocados em prática a certeza de que
o ensino a distância favorece e contribui para a
realização de uma formação almejada.
Assim este ensino onde o aluno por
meio remoto assiste as aulas no local onde
achar melhor para suas possibilidades, com as
ferramentas que podem ser um computador ou
até o seu próprio celular, pois as tecnologias
oferecem aplicativos acessíveis a essa modalidade (PETERS, 2001).
Assim não necessariamente necessitam de bate papos onde a visualização do
professor tem que ser a única formas de interação entre o aluno e o professor, como por
exemplo, chats, fóruns e meios que a internet
oferece e possibilitam essa comunicação. Colocando na ponta do lápis que o ensino a distância é uma forma de maior economia, bem
melhor do que o ensino presencial que possui
gastos para manter uma estrutura, e com um
número maior de funcionários assim a redução
de gastos é de proporção destacada e sendo
bem vista para investidores que estão atentos
a essa modalidade que não é iniciante e sim
bem excitada por anos e seguindo em transformações constantes (PETERS, 2001).
A educação a distância no ponto de
vista de lucratividade sempre foi um ponto a
seu favor, mas com uma redução de pessoal e
amplitude no que diz respeito a telecomunicação e acesso. Sendo bem mais flexível e unida
a uma busca de democratização ao ensino, o
fator econômico bem mais favorável do que o
ensino tradicional presencial possibilita um leque de ações que favorecem a acessibilidade
a realização de conclusão dos estudos.

PROFESSOR & ALUNO NO EAD
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 neste artigo sobre a contribuição
do professor no EaD, assim abordaremos por
forma descritiva sobre alguns autores e suas
publicações sobre a importância e participação do professor não ensino a distância.
No ensino a distância já por algum tempo, verificamos que é uma forma para que alguns alunos com pouco tempo em uma rotina
corrida tenha a possibilidade de concluir uma
determinada fase de estudos, alguns com mais
dificuldade outros com domínio nos conteúdos, mas todos com um interesse em comum
a conclusão dos estudos. Os alunos nessa
modalidade de ensino buscam a aquisição de
conteúdos para seus interesses ou determinadas áreas que possuem em sua maioria um
foco que é dedicar se aos estudos.
O conceito da EaD no Brasil é definido
oficialmente no Decreto nº 5622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005):
Art. 1º - Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a EAD 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
educacionais em lugares ou tempos diversos
(BRASIL, 2005).
O parágrafo 1º deste artigo estabelece
a obrigatoriedade de existência de momentos
presenciais:
§1º - A EAD organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para
as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para:
I – Avaliação de estudantes;
II – Estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;
III – Defesa de trabalhos de conclusão
de curso, quando previstos na legislação pertinente;
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IV – Atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso (BRASIL,
2005).
Os docentes que fazem parte de uma
equipe de EaD tem seus objetivos também de
que os conteúdos cheguem até aos alunos de
forma clara e abrangente ao estudo diverso
que faz parte do ensino a distância.
No que se refere à questão da aula
presencial na EaD, GONÇALVES (1996, p.13)
afirma que:
Quando incluída no ensino à distância, a presencial idade, tem sua função revista,
bem como a frequência, os objetivos e a forma
das situações presenciais de contato dos alunos entre si e dos alunos com aqueles que os
apoiam ao longo do processo de aprendizagem. Há esquemas operacionais de ensino à
distância em que os educadores se encontram
diariamente, não em termos obrigatórios, com
um tutor ou orientador de aprendizagem, seja
para assistir algum programa em vídeo, para
receber algum tipo de material, para resolver
um problema, etc.; há outras em que os educadores se reúnem periodicamente para debater
assuntos que estejam estudando - reuniões estas que podem ou não contar com a presença
de um tutor (GONÇALVES, 1996, p.13).
A interação entre professor e aluno
dentre suas particularidades, e necessidades
diante dos variados casos possuem cada qual
sua necessidade, um de transmitir e outro de
receber informações via EaD. Se os alunos buscam o ensino a distância por diversos motivos
a presença mesmo sendo uma vez ou mais por
semana em um determinado polo de ensino é
essencial a assiduidade para a validação dos
seus estudos (GONÇALVES, 1996).
Muitas pessoas procuram meios para
sempre se capacitar, ter uma formação continuada, para ter uma oportunidade no mercado de trabalho, mas estar presente nos cursos
que por conhecimento de muitos é presencial,
não está tão acessível a essas pessoas. O fator econômico também é uma que interfere na
continuação dos estudos, pois se eu puder ter

um ensino em que eu não precise me locomover, a economia aumenta para muitos durante
o mês (GONÇALVES, 1996).
A inovação e comodidade caminham
juntos no EaD, juntos com a flexibilização de
horários, isso favorece a rotina e possibilita novos profissionais capacitados no cenário atual.
A idade também faz parte do cenário a distância, pois em sua maioria são pessoas em
vida adulta acima dos 25 anos pois o grande
público do EaD, são pessoas que em alguns
casos não continuaram os estudos após o término do ensino médio por inúmeros motivos,
mas com as possibilidades do EaD retornaram
(GONÇALVES, 1996).
Esta disponibilidade está criando o aumento de mais adeptos ao EaD, usando o tempo livre que cada aluno possui com seu ritmo
que favorece cada vez mais, então assim as
possibilidades se estabelecem de forma fácil,
econômica e de aceitação quase plena da sociedade. Procuramos a praticidade e os recursos para não ficar de forma da concorrência
vigente do mercado de trabalho, e EaD veio
para ficar e contribuir para essa nova forma de
aprender de onde estiverem.

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO
EAD
De acordo com Belloni (2009) a formação de professores é uma realidade que temos
no cotidiano escolar, para que os professores
tenham uma vivência na didática e ações nas
unidades escolares, nos seus objetivos e também para uma singularidade de seus objetivos
pessoais.
Sabendo-se que esse direito de formação continuada é garantido na evolução funcional dos professores e deve ser colocada em
prática respeitando os horários e disponibilidade dos professores. Assim a EAD é uma ferramenta benéfica para que isso ocorra:
[...] uma das questões centrais na análise da EaD, e talvez a mais polêmica, refere-se ao papel do professor nessa modalidade
de ensino, chamado a desempenhar múltiplas
funções, para muitas das quais não se sente e
não foi preparado (BELLONI, 2009, p. 79).
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Ultimamente o ensino a distância tem
sido considerado uma das ferramentas mais
usada pelas suas possibilidades para a formação de professores de forma continuada é
mais do que constatado e citado por Fagundes
(2006) os professores estão possuindo mais
habilidade nas tecnologias em sala de aula por
causa do ensino a distância que participaram.
O uso de tecnologia na educação é cada vez
mais abordado na sua importância nas formações de professores e nas possibilidades ilimitadas que as mesmas oferecem, pois as informações são obtidas de forma mais fácil, por
causa da inserção da mesma nos ambientes
escolares:
Assim, como bem aponta Francisco
José da Silveira Lobo Neto (2006, p. 414), o
desafio que se nos apresenta é o de fazer uma
educação aberta como síntese que supere a
polarização presencial e a distância:
O que vem se manifestando em horizontes cada vez mais próximos é: uma educação aberta, porque exigência de um processo
contínuo ao longo de toda a vida; uma educação plural, porque exigência da crescente complexidade da vida humana em suas dimensões
social e individual; uma educação dialógica,
porque exigência da necessidade de negociar
decisões coletivas nas situações, cada vez
mais freqüentes, de incerteza e de urgência.
E hoje, e mais ainda amanhã – com o aperfeiçoamento dos suportes de processamento
da informação e dos meios de ampliação fidedigna da comunicação em graus cada vez
maiores de interação mediada -, o conceito de
presencial se modifica e já nos desafia no acolhimento crescente do virtual como realização
de presença (LOBO NETO, 2006, p. 414).
A aceleração do desenvolvimento de
meios para que a informação chegue aos ambientes educacionais é bem-vinda, pois as inovações devem ser recebidas com profissionais
da educação e os mesmos capacitados para
que saibam usufruir essa ferramenta que auxilia, beneficia e tem um ´papel importante da
formação de discentes e docentes, crescendo
cada vez mais os cursos em EaD.

Uma característica importante nesse ensino a distância é a autonomia de quem participa, quando possuem uma capacidade autodidata os cursos são benefícios a essa característica
de algumas pessoas, mas quem possui alguma dificuldade de adquirir conteúdos o papel
do professor, tutor ou orientador dos cursos em
EaD é de suma importância para que os objetivos propostos sejam realizados com êxito.
O saber docente não se perde nas formações continuadas e sim são revigoradas e
restabelece informações importantes e de um
aprendizado continuado valorizando os saberes já adquiridos. Os saberes adquiridos dos
professores devem ser valorizados pois são as
experiências de campo, que são as ações nas
unidades escolares ou em todos os ambientes
educacionais.
Não podem os mesmos serem colocados de lado e sim valorizados, expandidos e
colocados em pauta sobre os contextos que podem surgir a partir desses saberes:
A EaD não é apenas uma solução paliativa para atender alunos situados distantes
geograficamente das instituições educacionais
nem trata da simples transposição de conteúdos e métodos de ensino presencial para outros
meios telemáticos (ALMEIDA, 2003, p.327).
É necessário, paralelamente buscar o
desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitem ao professor desenvolver
uma identidade profissional sólida, por meio de
simulações e práticas do saber fazer docente.
As habilidades e competências devem ser valorizadas, colocadas em pauta para que as orientações necessárias sejam realizadas e constatadas sua importância.Neste contexto uma
modalidade de formação continuada de professores é a UAB ( Universidade aberta do Brasil).
Em 08 de junho de 2006, é publicado
o Decreto nº 5.800, que institui o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, que é voltado
para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir
e interiorizar a oferta de cursos e programas de
educação superior no país. Conforme o Parágrafo único do Art. 1º, são objetivos do Sistema
UAB:
I - oferecer, prioritariamente, cursos de
licenciatura e de formação inicial e continuada
de professores da educação básica;
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II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
V - reduzir as desigualdades de oferta
de ensino superior entre as diferentes regiões
do País;
VI - estabelecer amplo sistema nacional
de educação superior a distância;
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias
inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.

AMBIENTES VIRTUAIS PARA EAD AVA
Segundo Milligan (1999), para a gestão
do aprendizado e a disponibilização de materiais,
um AVA deve apresentar algumas ferramentas
como:
• Controle de acesso: geralmente realizado através de senha;
• Administração: refere-se ao acompanhamento dos passos do estudante
dentro do ambiente, registrando seu
progresso por meio das atividades e
das páginas consultadas;
• Controle de tempo: feito através de
algum meio explícito de disponibilizar
materiais e atividades em determinados momentos do curso, por exemplo, o recurso calendário;
• Avaliação: usualmente formativa
(como por exemplo, a auto-avaliação); - Comunicação: promovida de
forma síncrona e assíncrona;
• Espaço privativo: disponibilizado
para os participantes trocarem e
armazenarem arquivos;
• Gerenciamento de uma base de
recursos: como forma de administrar recursos menos formais que os
materiais didáticos, tais como FAQ
(perguntas frequentes) e sistema de
busca;

• Apoio: como por exemplo, a ajuda
on-line sobre o ambiente; • Manutenção: relativo à criação e
atualização de matérias de aprendizagem.
Os AVAs tem como ferramenta essencial
a internet onde seus conteúdos são acessados e
as atividades propostas realizadas.
Fundamentado em Fahy (2004), pode-se
dizer que os recursos digitais e impressos adequados para um AVA devem ser cuidadosamente planejados pela equipe de projeto considerando seu
público-alvo. Algumas recomendações são identificadas pelo autor no desenvolvimento do material
didático, entre elas:
• Utilizar hipertexto; - utilizar texto impresso em forma de apostilas, com
recursos gráficos e imagens;
• Disponibilizar, previamente, um resumo auditivo do material para ajudar
na recordação de maneira a conduzir
a formação de conceito;
• Não subestimar o uso de CDs e
DVDs por serem tecnologias de
mão única, pois estes possibilitam o
controle total pelo aprendiz, além de
facilitarem o acesso e serem de baixo
custo;
• Fazer uso da voz humana quando
possível, pois essa é uma excelente
ferramenta pedagógica;
• Oferecer a opção de áudio junto com
material textual a fim de ativar mais
de um canal sensorial no processo
de aprendizagem, contemplando assim, diferentes perfis de aprendizes;
• Disponibilizar videoconferência para
possibilitar a interação de pessoas e
grupos dispersos geograficamente
em tempo real;
• Utilizar simulações e animações de
forma a facilitar o ensino de conceitos
abstratos e poucos conhecidos, além
daqueles que necessitam de muito
tempo de ensino, oferecem perigo
e são inacessíveis devido aos altos
custos e à distância.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que este artigo aborda de forma inicial o tema da participação do professor e suas contribuições no ensino a distância. Mesmo sabendo que o ensino a distância esteve,
está e estará sempre passando por transformações contínuas e esse profissional de suporte no
ensino a distância tem um papel responsável para formação aos demais.
Toda a questão de responsabilidade e contribuição, vem com as discussões infinitas sobre educação e suas potencialidades, assim, praticando os deveres cidadãos de contribuir para
uma sociedade mais democrática e coerente as demandas e as necessidades de cada um, em
um mercado competitivo, abrangente e desafiador. Esse desafio é acompanhar as mudanças,
dando-se a oportunidade de competir, de contribuir e de se reformular.
As formações continuadas com seus respectivos participantes tem que ser de qualidade
e de contribuições efetivas, mas também com uma visão de futuro, pois os mecanismos de comunicações estão em sintonia ativa e de total visibilidade para um futuro de acesso e de participação de todos, indiferente a sua localidade e particularidades, pois porque no EaD a unificação
de educação a todos é bem constante e atualizada.
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FORMAÇÃO CONTINUADA: A CHAVE
PARA O SUCESSO DE UMA EDUCAÇÃO
MAIS INCLUSIVA NO BRASIL
RESUMO: Neste artigo tivemos como objetivo principal fazer um relato sobre a formação continuada de professores no Brasil, dando enfoque a educação inclusiva, para tanto citamos os
avanços e os inúmeros desafios que ainda nos aguarda. Realizamos uma análise de diversos
artigos e teses que têm como temática de pesquisa a formação continuada e a educação
especial, através de um criterioso levantamento bibliográfico. Destacamos a importância da
formação continuada que valoriza a diversidade para uma educação de qualidade. Entendemos que a educação inclusiva, bem como a educação regular é um direito humano fundamental que objetiva uma sociedade mais justa, democrática e com e menos desigualdades sociais
e culturais. Quando falamos em educação inclusiva, salientamos a importância de pensar em
uma escola para todos, onde as diferenças são respeitadas e as necessidades individuais de
cada educando são analisadas e tentamos supri-las. Faz-se necessário elaborarmos um projeto político pedagógico que abranja a integração social e contenha práticas diversificadas
e que respeite as particularidades de cada indivíduo, seja ele aluno de inclusão ou não, pois
todos têm direito a uma educação de qualidade, onde possam desenvolver suas potencialidades. Temos que lutar por políticas públicas de qualidade como as que ocorreram entre 2006
e 2014 nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que prezavam pelo Estado de
Bem-Estar e foi marcado por uma crescente prosperidade em todas as áreas, em especial nas
áreas sociais, econômicas e educacionais com incentivos à formação de professores. Neste
período foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que objetivou a melhoria da educação básica, tendo como um dos pilares a formação de professores e a valorização
dos profissionais da educação, instituindo-se a Universidade Aberta do Brasil (UAB) que expandiu a oferta de cursos e programas de educação superior.
Palavras-chave: Formação continuada; Educação Especial; Legislação.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo fazer um breve relato sobre a formação continuada de professores no Brasil, especialmente para a educação inclusiva, destacando alguns avanços e os inúmeros desafios que nos aguarda. Para tanto,
fizemos uma análise de diversos artigos da literatura que têm como temática de pesquisa a
formação continuada e a educação especial, através de um conciso levantamento bibliográfico,
sempre expondo opiniões e discutindo o assunto de acordo com conhecimentos acadêmicos,
científicos e de práticas pedagógicas coerentes e condizentes com os direitos humanos, a pluralidade cultural e social e com a inclusão de todos.
Neste artigo faremos um levantamento bibliográfico referente a formação continuada
de professores no Brasil e sua importância para uma educação de qualidade. Focaremos na
formação para a diversidade, em especial no que se refere à formação de professores para a
educação de indivíduos com necessidades especiais.
Se pararmos para analisar trechos da legislação brasileira, é possível notar que assim
como na Constituição Brasileira de 1988, outros documentos oficiais mais recentes destacam
sempre o direito ao ensino básico de qualidade para todos, seja aluno com necessidade especial ou não. Não é muito raro ouvir professores lamentando que não se julgam preparados
e capazes para atender as necessidades e anseios dos alunos especiais, bem como de seus
familiares que lutam por educação de qualidade que possa incluir seus filhos na vida social e
quem sabe até no mundo do trabalho.
Sabemos, no entanto, que a formação dos professores, muitas vezes, é ineficiente para
atender essa demanda. Os cursos de nível superior ainda não estão adequados as novas demandas e não oferecem todos os subsídios que seus alunos necessitam para o bom desempenho da função. Algumas publicações têm discutido e alertado para o fato de muitos profissionais
não se sentiram capacitados para esta função (ANJOS, ANDRADE E PEREIRA, 2009).
O mundo sofreu muitas transformações, os nossos alunos vivem em um mundo em
que a notícia corre rápido e eles têm acesso a tecnologias desde cedo, inclusive os alunos
com necessidades especiais, pois não podemos esquecer que eles vivem na mesma época e
no mesmo espaço físico e social. As adequações se fazem necessárias nas metodologias de
ensino para todos os alunos, levando em conta o uso das tecnologias, bem como do uso de
jogos e brincadeiras lúdicas, pois segundo Oliveira-Santos: “Não é possível desconsiderar as
transformações que a sociedade sofreu ao longo dos tempos, bem como as transformações dos
educandos, portanto, fazem-se também necessárias mudanças e adequações nas metodologias
de ensino e no modelo de educação de um modo geral” (OLIVEIRA-SANTOS, 2019, p.1172).
De acordo com Zeichner (2008), um professor crítico e reflexivo tem que ser consciente
e perceber as variadas possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, o professor seria capaz de se desenvolver profissionalmente e ajudaria de forma efetiva na melhoria
da qualidade da educação, favorecendo assim a pluralidade de características dos estudantes e
construindo espaço escolar mais inclusivo.
Segundo o autor (2008), diante do que foi discutido até aqui, percebe-se que uma boa
formação de professores, tanto inicial como a continuada é fundamental para uma educação
inclusiva e de qualidade para todos. Quando se refere especificamente a educação inclusiva,
muitos professores dizem não possuírem conhecimentos suficientes na área, e, realmente os
cursos de graduação só iniciaram recentemente a inserção de conteúdos e disciplinas referentes
à Educação Especial em suas matrizes curriculares. Portanto, mais no do que nunca a educação
continuada é essencial na vida dos profissionais da educação.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
O movimento da Educação Inclusiva
prevê a educação como um direito humano
fundamental que objetiva uma sociedade mais
justa, buscando transformação da realidade
histórica de segregação escolar e social das
pessoas com deficiência, promovendo efetivamente a educação para todos. A inclusão social tem sido um tema amplamente debatido e
estudado sob as mais diversas óticas, geralmente contrapostas à noção de exclusão social é entendida como um direito. A inclusão
social da pessoa deficiente tem sido cada vez
mais abordada, tanto nos meios acadêmicos
como na sociedade de uma maneira geral. No
que se refere a educação inclusiva, concordamos com OLIVEIRA-SANTOS (2019) que diz:
Quando falamos em educação inclusiva, temos que ter em mente que é de suma
importância pensar em uma escola para todos,
onde as diferenças são respeitadas e as necessidades individuais de cada educando são
analisadas e tentamos supri-las. Faz-se necessário elaborarmos um projeto político pedagógico que abranja a integração social e contenha práticas diversificadas e que respeite as
particularidades de cada indivíduo, seja ele aluno de inclusão ou não, pois todos têm direito
a uma educação de qualidade, onde possam
desenvolver suas potencialidades (OLIVEIRA-SANTOS, 2019, p. 912).
É inegável que nos últimos anos, ocorreram muitos avanços importantes em relação
à formação de professores e outros profissionais da educação no Brasil, não apenas em
termos de legislação, mas também em relação
à produção do conhecimento acadêmico em
diversas áreas, englobando a educação inclusiva, com isso nos aproximamos mais de uma
educação de qualidade em todos os aspectos.

No entanto, também não podemos negar que apenas investimento na formação docente em nível superior por si só não resolverá
a complexidade dos problemas educacionais
brasileiros historicamente reproduzidos, como,
por exemplo, o analfabetismo. É preciso compreender que mudanças na educação para
atender ao paradigma vigente de inclusão educacional dependem de diversos fatores, como,
por exemplo, o contexto social, econômico e
cultural em que se insere a escola, as concepções e representações sociais relativas à deficiência e, por fim, os recursos materiais e os
financiamentos disponíveis à escola.
De acordo com MICHELS (2011) e
HONNEF e COSTAS (2012) nos últimos anos
a educação inclusiva tem se transformado em
uma realidade no plano das leis, mas permanecem várias resistências à sua efetivação nas
práticas e projetos institucionais. Instalam-se diversas formas de exclusão quando o principal
objetivo da Educação Inclusiva é a construção
da escola que acolhe, agrega conhecimentos e
valores morais, onde não existam mecanismos
de discriminação que impeçam o acesso, a
permanência e conclusão de todos os alunos.
Isto requer a ressignificação de concepções e
práticas, onde todos os envolvidos neste processo passem a compreender a diferença em
toda a sua complexidade, entendendo que as
diferenças estão em cada um e em todos. Em
relação ao conceito de escola inclusiva, concordamos com OLIVEIRA-SANTOS (2019),
que diz que:
Uma escola que se auto intitula inclusiva, deve está integrada à comunidade e
também lutar para oferecer uma prestação de
serviço com um bom padrão. Os docentes envolvidos devem ter um sério sentimento de colaboração e cooperação com a instituição. Na
escola em questão, deve haver uma pedagogia
de corresponsabilidade entre os profissionais
envolvidos, incluindo professores, administração, gestão e coordenação (OLIVEIRA-SANTOS, 2019, p. 917).
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De acordo com SASSAKI (2005), a
acessibilidade atitudinal está presente por
meio de programas e práticas de sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da convivência na diversidade humana,
resultando em quebra de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.A formação
deve atender às necessidades e aos desafios
da atualidade. Para tanto, sugerimos que o professor seja formado de maneira, a saber, mobilizar seus conhecimentos, articulando-os com
suas competências mediante ação e reflexão
teórico-prática.
Na atualidade é de extrema importância incluir o uso das tecnologias da informação
no processo de ensino e aprendizagem, uma
vez que nossos alunos têm contato com tais
tecnologias desde a primeira infância. De acordo com DUEK (2014), também no processo
de inclusão escolar é fundamental o uso da
tecnologia assistiva, entendida como “o conjunto de recursos e serviços que contribuem
para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e
inclusão” (DUEK, 2014, p. 23).

fracasso escolar é a falta de motivação, quase
sempre consequência de metodologias tradicionalistas ultrapassadas nas quais geralmente
o professor é o centro do processo, o detentor
do conhecimento, o “poderoso, sabe tudo” que
transmitirá tais conhecimentos de forma linear e unilateral. Muitos podem pensar que isso
se aplica apenas aos alunos regulares, mas
se enganam, os alunos especiais também não
querem e não devem ser agentes passivos e
receptores de informações.
Eles precisam e devem ser acolhidos,
envolvidos de forma ativa nas atividades, colocar a mão na massa, se sujar, errar, tentar
novamente, acertar e assim construir o conhecimento ao seu tempo e a sua maneira. E para
que isso ocorra, é essencial a intervenção de
um profissional qualificado e envolvido com a
educação. A escola inclusiva, garante à população o acesso aos conhecimentos produzidos
socialmente e é comprometida com a aprendizagem de todos os alunos, com os valores,
com o respeito e com valorização de si e do
outro, precisa levar os educadores a refletir sobre a formação do profissional da educação,
visto ser ele um dos agentes deste processo
(OLIVEIRA-SANTOS, 2019).

De acordo com o mesmo autor, cabe
ao professor, a identificação, seleção e utilização desses recursos de forma variada, “criando estratégias e condições adequadas para
que os alunos possam aprender, individual e
coletivamente’’ (DUEK, 2014, p.24). No caso
de estudantes com deficiência visual, a metodologia mais adequada é o uso do computador, como recurso principal ou complementar,
para “ampliar as possibilidades de comunicação do aluno com deficiência, facilitando o seu
envolvimento nas atividades e o seu registro’’
(DUEK, 2014, p. 37).

A formação de professores para educação inclusiva tem se tornado uma das prioridades das agendas internacional e nacional,
sendo muitas as ações realizadas no sentido
de preparar o professor para lidar com a questão das diferenças. Nesse contexto, em 2008,
foi lançado o Portal do Professor do MEC, um
espaço de formação permanente, com o objetivo de subsidiar os cursos de capacitação
do ProInfo Integrado, bem como proporcionar
aos professores, após o término do curso, um
ambiente virtual que possibilite aos mesmos se
sentirem incluídos em uma comunidade que
Para tanto, é necessário que os profes- utiliza as Tecnologias da Informação e Comusores tenham formação adequada e estejam nicação na Educação (OLIVEIRA E ARAÚJO,
engajados com as novas tecnologias. É im- 2017).
prescindível que estejamos atentos e sempre
adequando nossas metodologias de ensino,
seja com alunos regulares ou alunos com necessidades especiais, pois segundo OLIVEIRA-SANTOS (2019), um dos principais motivos que levam os alunos ao desinteresse e
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Entendemos que o principal e importante desafio posto para os cursos de formação
de professores é o de produzir conhecimentos
que possam desencadear novas atitudes que
permitam a compreensão de situações complexas de ensino, para que os professores possam desempenhar de maneira responsável e
satisfatória seu papel de ensinar e aprender
para a diversidade. Para tanto, faz-se necessário elaborar políticas públicas educacionais voltadas para práticas mais inclusivas, adequar a
formação de professores às novas exigências
educacionais e definir um perfil profissional do
professor, ou seja, habilidades e competências
necessárias aos professores de acordo com
a realidade brasileira (NUNES SOBRINHO e
NAUJORKS, 2001).
Podemos dizer que o professor deve
valorizar a diversidade como aspecto importante no processo de ensino-aprendizagem. Além
disso, necessita ser capaz de construir estratégias de ensino, bem como adaptar atividades
e conteúdos, não só em relação aos alunos
considerados especiais, mas para a prática
educativa como um todo, diminuindo, assim,
a segregação, a evasão e o fracasso escolar
(PLETSCH, 2009).

te e significativa do que o simples fazer parte
(de qualquer aluno), e implica, sobretudo, a necessidade de garantir a ativa participação dos
alunos com deficiência em todas as atividades
do processo de ensino-aprendizagem, principalmente em sala de aula.
OLIVEIRA e ARAÚJO (2017), ao fazerem referência à existência de uma inclusão-excludente, deixam claro que não estão se posicionando contra a inclusão da pessoa com
deficiência. O objetivo é problematizar a questão, pois, apesar da existência de um discurso comprometido com os valores da inclusão,
existe uma incongruência, ou uma contradição,
entre aquilo que o discurso dos profissionais
da educação enuncia e o que de fato acontece
na escola denominada inclusiva.
No Brasil, a formação de professores e
demais agentes educacionais ligados à educação segue ainda um modelo tradicional, inadequado para suprir as reivindicações em favor
da educação inclusiva. Vale destacar que, dentre os cursos de Pedagogia e de Pedagogia
com habilitação em Educação Especial, poucos são aqueles que oferecem disciplinas ou
conteúdos voltados para a educação de pessoas com necessidades especiais (PLETSCH,
2009). Segundo a autora, o fato é que, de maneira geral, as licenciaturas não estão preparadas para desempenhar a função de formar
professores que saibam lidar com a heterogeneidade posta pela inclusão.

Garantir a inserção do aluno com deficiência na escola com o apoio e os recursos
necessários, evidencia-se apenas uma parte
do trabalho efetivo para sua inclusão escolar. Como disse MITTLER, os profissionais da
educação, precisam e possuem o direito de
esperar apoio e oportunidades para seu deSegundo MITTLER é importante lesenvolvimento profissional ampliando suas var em consideração que os professores já
habilidades, conhecimentos e experiências possuem inúmeras habilidades para desem(MITTLER, 2003, p.35).
penharem esta tarefa, mas falta muitas vezes
confiança, oportunidades, treinamento, visto
Os professores e toda comunidade que muitas delas estavam restritas às escolas
escolar precisam entender que incluir não sig- especiais ou totalmente excluídas do sistema
nifica apenas colocar os alunos com necessi- escolar. Para que os educadores sintam-se cadades especiais nas classes comuns. Sobre pazes de corresponder a esta nova perspectiisso, CARVALHO (2005) chama atenção para va, é necessário repensar sua formação e seu
o fato de que inserir os alunos nas escolas co- percurso profissional mediante formação conmuns, distribuindo-os pelas turmas do ensino tinuada e refletir sobre o papel do educador
regular como figurantes, além de injusto, não como uma peça importante desta nova realidacorresponde ao que se propõe no paradigma de, proporcionando apoio para todos os envolda educação inclusiva. Segundo a autora, a vidos neste processo.
proposta de inclusão é muito mais abrangen620
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Apenas oferecer em cursos de graduação ou especialização disciplinas com conteúdos acerca de crianças com necessidades especiais não é o bastante, é necessário discutir
de forma mais aprofundada sobre as individualidades de cada caso. Segundo BUENO 1999:

Com base no relatório da UNESCO
(1988), ROSELI BAUMEL mostra que a Educação Especial deve estar obrigatoriamente na
formação inicial e continuada de todos os professores para educar pessoas com todos os
tipos de deficiência, com o incentivo de programas de formação elaborados por instituições
A inserção de uma disciplina ou a pre- de ensino superior (BAUMEL, 2003, p.28).
ocupação com conteúdos sobre crianças com
necessidades educativas especiais pode reA formação continuada dos educadodundar em práticas exatamente contrárias aos res deve ser um processo contínuo na vida proprincípios e fundamentos da educação inclusi- fissional deles e, por essa razão, a formação
va: a distinção abstrata entre crianças que pos- em serviço é desejável nas práticas profissiosuam condições para se inserir no ensino regu- nais. As novas tendências sobre a formação de
lar e as que não as possuam, e a manutenção educadores mostram que é necessário romper
de uma escola que, através de suas práticas, com as práticas tecnicistas de reprodução dos
tem ratificado os processos de exclusão e de conhecimentos e que são, consequentemente,
marginalização de amplas parcelas da popula- também excludentes. Segundo AMARO (2006),
ção escolar brasileira (BUENO, 1999b, p. 18). os princípios da formação do sujeito educador,
da construção da autonomia, da realização de
Segundo as Diretrizes Nacionais para atividades educacionais articuladas às possía Educação Especial na Educação Básica, veis necessidades e características dos sujei(2001), os professores capacitados são aque- tos da construção de práticas construtivistas,
les que comprovem em sua formação, de nível interdisciplinares, cooperativas, solidárias e de
médio ou superior, conteúdos ou disciplinas respeito mútuo, podem vir a ser orientadores
que contemplem a educação especial e que da construção de práticas educacionais e de
tenham desenvolvido competências para:
formação inclusivas.
1. Perceber as necessidades especiais
dos alunos;
Formação e Educação são processos
2. Flexibilizar a ação pedagógica em e não fim. Assim sendo, não é possível falartodas as áreas do conhecimento;
mos que a Educação e os trabalhos de forma3.Avaliar continuamente o processo ção são inclusivos em seu todo, já que o todo
educativo;
e o fim não existem. Mas nos fazeres cotidiano
4.Atuar em equipe, inclusive com pro- estão as possibilidades de se construir práticas
fessores especializados em educação especial inclusivas. Concordamos com SILVA e NOR(BRASIL, 2001).
BERG (2013) que alertam que as modificações metodológicas para inclusão não podem
Os professores especializados são ser focadas no resultado da aprendizagem, no
aqueles que desenvolveram competências rendimento escolar, sendo necessário colocar
para perceber as necessidades educativas, o aluno como centro, podendo repensar os sisimplementando ações educativas a essas pe- temas de avaliação, a forma de organizar os
culiaridades, dão suporte ao professor regente processos educativos e as práticas pedagóde classe, atuam nos processos de desenvolvi- gicas. Lembrando que a inclusão não diz resmento e aprendizagem dos educandos, desen- peito apenas ao professor dentro do ambiente
volvem estratégias de adaptação curricular e escolar, mas deve ser compreendida como um
práticas pedagógicas alternativas.
conceito social, que impõe a modificação do
modo de organização escolar, priorizando a diversidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo discutir alguns aspectos da formação inicial e continuada
de professores com foco no atendimento aos estudantes com necessidades especiais. Pessoas
com deficiência, como qualquer outra, são diferentes entre si e “independente do rótulo que lhe
seja imposto para a convivência de outras pessoas, ele ainda é uma pessoa única” (BUSCAGLIA, 2002, p.29).
É preciso ter clareza que as questões e os encaminhamentos para o repensar da educação especial dependem, necessariamente, do modo como se vivencia, interpreta e refere-se a
concepção que se tem de homem, deficiente, educação e sociedade. É notório que houve grandes avanços em todos os setores, incluindo tecnológicos e educacionais nas últimas décadas.
Devido a políticas públicas de qualidade que visavam a diminuição das desigualdades sociais,
uma boa parcela da população pode ter acesso a cursos de nível superior, o que trouxe vantagens grandiosas para a educação.
Concordamos plenamente com Muttão (2017), que diz que no período entre 2006 a
2014 o Brasil viveu um momento importantíssimo de sua história, pois: “O momento histórico
político neste período é marcado pela transição entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e
Dilma Rousseff, e uma estruturação de políticas inspiradas no Estado de Bem-Estar, que foi marcado por uma crescente prosperidade em todas as áreas, em especial nas áreas sociais, econômicas e educacionais. Tal momento concretizou-se em incentivos à formação de professores,
mas não em formação de professores para a educação de surdos dada a política educacional
inclusiva” (MUTTÃO, 2017, p. 54).
Apesar das políticas públicas citadas acima e de grandes avanços observados no incentivo e na formação de professores, muitos problemas persistem e muito ainda precisa ser
feito em relação a educação de um modo geral. Quanto ao estudo da história das pessoas com
deficiência, foi verificado que a educação especial surgiu como resposta as necessidades e à
concepção de homem e mundo da época. Hoje, com a possibilidade de uma educação para
todos, com a compreensão que o indivíduo possui inúmeras capacidades e formas de interação
com o mundo e que as pessoas podem aprender umas com as outras, em uma linha freireana,
em comunhão, surge a necessidade de se repensar não só a educação especial, mas a educação do ser humano.
De acordo com BAUMEL (1998), a escola inclusiva almejada, pode ser definida como
aquela em que há o reconhecimento das necessidades dos educandos, buscando a acomodação dos estilos e ritmos de aprendizagem, vislumbrando uma educação de qualidade para
todos os alunos. Nesse contexto, a educação especial vive uma importante reformulação, fruto
de novas demandas e anseios. A necessidade de sua existência se confirma, porém, de maneira
diferenciada, abrangente, à disposição daqueles que necessitam, proporcionando igualdade de
oportunidades de acesso e permanência em uma escola.
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As pesquisas têm mostrado que a capacitação de todos os profissionais da educação
possibilita a inserção educacional, com maior qualidade e com diferentes possibilidades no contexto escolar. Nesta inserção, juntamente com os apoios necessários, alunos, familiares e professores, iniciaram um processo de construção de uma escola mais justa, humana, respeitosa
e igualitária, com as dificuldades, limitações, inseguranças que caminham lado a lado por tudo
que é desconhecido e que ainda não se trilhou. No entanto, a sociedade precisa ter em mente
que a inclusão bem como a educação de um modo geral começa antes da escola, dentro da
própria família e com as pessoas do convívio da criança.
Com base nisso, não basta a formação específica do professor, é preciso comprometimento político dos órgãos competentes, condições dignas de trabalho com toda infraestrutura
e salários compatíveis, bem como apoio dos familiares para o trabalho conjunto. Ainda em relação a políticas públicas para melhoria da educação, em 2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), política do governo Lula que objetivou a melhoria da educação
básica, mediante trinta ações que incidem sobre os mais variados aspectos da educação, em
seus diversos níveis e modalidades. A concepção de educação do PDE é a de um processo
dialético que se estabelece entre socialização e individuação da pessoa, que tem como objetivo
a construção da autonomia, isto é, a formação de indivíduos capazes de assumir uma postura
crítica e criativa frente ao mundo (BRASIL, 2007, p. 5).
Um dos pontos presentes no PDE foi a formação de professores e a valorização dos
profissionais da educação. Nesse sentido, a União comprometeu-se com a formação de professores por meio de sistemas públicos de educação básica, como a Universidade Aberta do
Brasil (UAB), que, por meio da educação à distância, buscou expandir e interiorizar a oferta de
cursos e programas de educação superior. Isso mostra a importância de boas políticas públicas
e como é fundamental a sociedade conhecer seus direitos para poder exigir investimentos dos
governantes na educação e em programas sociais, pois diminuindo as desigualdades sociais
todos terão as mesmas possibilidades e a educação inclusiva bem como a educação de um
modo geral será beneficiada.

623

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

REFERÊNCIAS

AMARO, D.G. Educação Inclusiva, Aprendizagem
e Cotidiano Escolar. São Paulo. Casa do Psicólogo, 2006.
ANJOS, H. P. dos; ANDRADE, E. P. de; PEREIRA,
M. R. A inclusão escolar do ponto de vista dos professores: o processo de constituição de um discurso. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Educação,
v. 14, n. 40, 2009. p. 116-129.
BAUMEL, R.C.R.C. Integrar/incluir: desafio para a
escola atual, São Paulo: FEUSP, 1998.
______. Formação de professores: algumas reflexões. In: Educação Especial do querer ao fazer.
São Paulo: Avercamp, 2003.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado,
1988.
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996. Diário da União, 23 de dezembro de 1996.
______. Ministério da Educação. Secretaria de
Educação Especial. Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica. Brasília,
DF: MEC/SEESP, 2001.
______. Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e
programas. Brasília, DF: MEC, 2007a. Disponível
em <http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/pdf/pde.pdf>. Acesso em 03 de junho de 2020.
BUENO, J.G. Educação inclusiva: princípios e desafios. Revista Mediação, n. 1, p. 22-28, 1999b.
BUSCAGLIA, Leo. Os deficientes e seus pais. Rio
de Janeiro: Record, 2002.
CARVALHO, R.E. Removendo barreiras para a
aprendizagem: educação inclusiva. Porto Alegre:

Mediação, 2005.
DUEK. V.P. Formação Continuada: análise dos recursos e estratégias de ensino para a educação inclusiva sob a ótica docente. Educ. rev., Belo Horizonte, v. 30, n. 2, p. 17- 42, Junho, 2014.
HONNEF, C.; COSTAS, F. A. T. Formação para a
educação especial na perspectiva inclusiva: o papel
das experiências pedagógicas docentes nesse processo. Revista reflexão e ação, Santa Cruz do Sul,
v.20, n 1, 2012, p.111-124.
MICHELS, M. H. O que há de novo na formação de
professores para a Educação Especial? Revista Educação Especial, Santa Maria, RS, v. 24, n. 40,2011,
p. 219-232.
MITTLER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais.
Porto Alegre: Artmed, 2003.
MUTTÃO, Melanie D. R. Formação de professores
para a educação de surdos: Revisão Sistemática de
pesquisas da pós-graduação. Tese de Mestrado em
Educação. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2017.
NUNES SOBRINHO, F. de P; NAUJORKS, M. I.
(Orgs.). Pesquisa em Educação Especial – O desafio da qualificação. Bauru: Edusc, 2001.
OLIVEIRA, A.F.T.M; ARAÚJO, C.M. A formação de
professores para educação inclusiva no portal do
professor do MEC: discurso inclusivo x discurso médico. Educ. Soc., Campinas, v. 38, nº. 140, p.829846, 2017.
OLIVEIRA-SANTOS, José. Domínio: uma forma divertida de aprender biologia, promovendo discussões e enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. Revista Educar FCE. São Paulo: Vol. 18, n.
01, 2019, p. 1171-1191.
OLIVEIRA-SANTOS, José. Educação inclusiva no
Brasil: legislação, avanços e desafios para o futuro.
Revista Educar FCE. São Paulo: Edição 21, Vol. 1, n.
1, 2019, p. 911-926.
PLETSCH, M. D. A formação de professores para a
educação inclusiva: legislação, diretrizes, políticas e
resultados de pesquisas. Educar, Curitiba, n. 33, p.
143-156, 2009.
SASSAKI, R.K. Inclusão: o paradigma do século 21.
Revista Inclusão, v. 1, n. 1, p.19-23, out. 2005.
SILVA, G. F.; NÖRNBERG. M. Sentidos E Significados da educação inclusiva: o que revelam os profissionais do Centro de Capacitação em Educação
Inclusiva e Acessibilidade (CEIA/ Canoas). Revista
Diálogo Educacional. Paraná, vol. 13, n. 39, mai-ago., 2013, p. 651-672.
ZEICHNER, K.M. Uma análise crítica sobre a “reflexão” como conceito estruturante na formação docente. Campinas: Educ. Soc., v. 29, n. 103, p.535554, maio-ago. 2008.
624

Revista Revista
Educar FCE
- 31 ªFCE
Edição
Educar
- 31- Junho/2020
ª Edição - Junho/2020

JULIANA DE FATIMA
VARISCHI

Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário
Sumaré (2013); Especialista em Psicopedagogia pelo Centro
Universitário de Jales (2018); Especialista em Neurociências
pela Faculdade Campos Elíseos (2019); Professor de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I na PMSP.

625

ª Edição
- Junho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 31 -ª 31
Edição
- Junho/2020

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE
HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

RESUMO: O ensino fundamental na escola tem como objetivo oferecer maiores oportunidades
de aprendizagem aos alunos. Na História o aluno deverá apresentar uma reflexão e debates
sobre a importância dos conteúdos curriculares na vida dos estudos, de forma que eles estimulem o conhecimento histórico. No que tange o período do ensino fundamental, se torna
relevante considerar que os conteúdos mais adequados para cada etapa de vida devem ser
estudados com cautela, para evidenciar e desenvolver as habilidades individuais de cada um
nas referidas etapas de vida. Pode-se verificar que a Geografia assim como a História tem um
papel fundamental na educação brasileira e que o currículo foi transformado durante os tempos, para que fossem adaptadas as realidades atuais.

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

S

egundo o Plano Nacional de Educação através da Lei nº 10.172/2001, Meta 02,
que descreve a implantação do ensino fundamental de nove anos, é possível
verificar que o ensino fundamental na escola tem como objetivo 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 (BRASIL, 2004).
E dentro dessa perspectiva o ensino fundamental possibilita ao educando conhecer e
vivenciar diversas práticas de ensino capazes de retratar e apresentar diversas aprendizagens
sobre a História e a vida das pessoas, para isso criou-se a área de ciências humanas, que em
sua essência se desenvolvem a disciplina de História e Geografia.
O objetivo deste trabalho é descrever o papel do ensino de História no ensino fundamental, descrevendo suas características para o aprendizado efetivo dos educandos em sala
de aula. Analisando seu contexto histórico, podemos verificar que a História como currículo no
Brasil teve dois momentos importantes, o primeiro foi que no século XIX após a independência,
a História entrou no currículo escolar como objetivo resgatar a genealogia da nação, elaborou-se
uma história nacional (GASPERAZZO, 2010).
Depois o segundo momento, foi quando por volta de 1830 a 1840 a História se tornou
orientada por uma política nacionalista e desenvolvimentista, na qual surge como disciplina obrigatória a partir da criação do Colégio Pedro II em 1837 tendo como referência o modelo francês,
quando predominava os estudos literários com ênfase para o ensino clássico e humanístico e
destinado à formação da elite (GASPERAZZO, 2010).
Algumas outras modificações foram sofridas ao longo dos tempos, os conceitos históricos-políticos influenciam toda a linha intelectual, porém foi em 1997 que não só a História como
todas as disciplinas começaram a ser reestruturadas e adaptadas para um novo estilo de prática
pedagógica criou-se então os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais.
De acordo com os PCN (1997) a proposta da História no ensino fundamental foi desenvolvida para estimular uma reflexão e debates sobre a importância dos conteúdos curriculares
na vida dos educandos, de forma que eles estimulam o conhecimento histórico.
Apesar das diversas mudanças desenvolvidas nos últimos anos no Brasil, na questão da
identidade, acaba por levantar um pouco da preocupação com o ensino da disciplina de História
na escola em geral (ALVES, 2003).
De acordo com Chaves (2004) uma das questões centrais do ensino da História na
escola, se caracteriza pela construção da identidade social do estudante, descrita no passado
comum de onde se vive, uma vez, apresentada a história do Brasil.
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colabora com essa ideia, sendo de grande relevância que o estudo da História estejam
constantemente ligado a construção da noção de identidade, através das relações entre identidades individuais, sociais e coletivas (ALVES, 2003).
Segundo os PCN (1997) a aplicação da História na escola existe uma relação com o
saber histórico, compreende de modo amplo, a delimitação de três conceitos fundamentais: o
de fato histórico, de sujeito histórico e de tempo histórico. Numa perspectiva do aluno, devem-se
desenvolver mais questões ligadas à cidadania e na produção de uma identidade social que, ao
longo dos estudos se encaixe dentro dos objetivos da História no contexto escolar, em que aluno
entenda o seu lugar na sociedade (ALVES, 2003).
Para que ao final do processo o aluno consiga, identificar o próprio grupo de convívio
e as relações que estabelecem com outros tempos e espaços; organizar alguns repertórios
histórico-culturais que lhes permitam localizar acontecimentos numa multiplicidade de tempo;
conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, reconhecer mudanças e
permanências nas vivências humanas; questionar sua realidade, identificando alguns de seus
problemas e refletindo sobre algumas de suas possíveis soluções; utilizar métodos de pesquisa
e de produção de textos de conteúdo histórico e utilizar métodos de pesquisa e de produção de
textos de conteúdo histórico (PCN, 1988, vol.5, p.33).
Nesse sentido a disciplina não será apenas mais uma disciplina, será uma oportunidade
dele investigar e conhecer mais sobre a sua realidade e tudo o que está em sua volta, que possibilitará uma aprendizagem mais efetiva e valorosa. Cabe ao professor dinamizar as aulas de
Histórias e estruturá-las de acordo com o PCN para estabelecer mais aprendizagem aos educandos, para que eles possam conhecer e reconhecer sua identidade cultural que está a sua volta,
assim o estudo da História garante o seu papel de importância no contexto escolar fazendo parte
hoje das ciências humanas, uma ciência que estuda a realidade da sociedade atual.
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DESAFIOS DA HISTÓRIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
As crianças do ensino fundamental em
sua grande maioria não gostam das aulas de
História, pois acreditam ser sobre coisas antigas que existem antes delas nascerem, portanto, não é tarefa nada fácil. É necessário sensibilizar os educandos para que eles entendam
qual a importância em aprender História (BRASIL, 1997).
Tudo isso é fruto dos rumos que a implantação da disciplina sofreu em 1837, a partir deste momento em diante, o ensino de História passou a servir a determinados objetivos
políticos e seu método era baseado na memorização de datas e na repetição oral de textos
escritos. O que precisamos é refletir sobre o
verdadeiro sentido do ensino e da aprendizagem de História no Ensino Fundamental (BRASIL, 1997).

UM POUCO DE HISTÓRIA DA
HISTÓRIA
Em 1837, no período regencial, que a
disciplina de História é implantada na escola
secundária, na fundação do colégio Pedro II.
Neste ano também nasceu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), responsável
por construir a genealogia nacional, buscando
uma identidade para a nação recentemente
formada. O IHGB era o local de produção da
História que seria difundido nas escolas secundárias através dos manuais didáticos. Neste
momento, a nacionalidade era a grande questão posta à sociedade, e a elite se atribuía o
direito de escolha do passado, visto como um
caminho percorrido pela humanidade em direção ao progresso (GASPERAZZO, 2010).

Foi do IHGB que surge um modelo de
História nacional feita através da hierarquização de alguns fatos que deveriam ser os centros explicadores, em torno dos quais todo um
conjunto de acontecimentos passava a ser referido. O descobrimento do Brasil, a sua independência, entre outros fatos são vistos como
os marcos fundadores da História do Brasil,
contada a partir de 1500 ano da chegada dos
europeus. Segundo Kátia Abud, estas concepções nortearam os programas e currículos escolares até período bastante recente. A História
linear, cronológica e eurocêntrica passou a ser
ensinada nas escolas secundárias como um
conhecimento pronto e acabado (GASPERAZZO, 2010).
Em 1930, com a criação do Ministério
da Educação e Saúde Pública e a reforma do
ministro Francisco Campos, acentuou-se o poder central do Estado e do controle sobre o ensino. Constituiu-se a partir de então um modelo
para o ensino de História para todo o país, dando ênfase ao estudo de História Geral, sendo o
Brasil e a América apêndices da civilização ocidental. Para o ensino elementar (séries iniciais
do ensino fundamental) discutia-se, neste momento, a implantação dos chamados Estudos
Sociais no currículo escolar em substituição a
História (GASPERAZZO, 2010).
O processo de industrialização e urbanização no país trouxe novas questões para
o debate acadêmico na História. Alguns historiadores procuravam identificar as causas
de nosso atraso econômico, enquanto outros
apontavam para a necessidade de se buscar
conhecer a identidade nacional, integrando as
três raças formadoras do país. A História ensinada incorporou estas discussões através dos
programas e currículos, e manuais didáticos.
Difundia-se nas salas de aula a tese da democracia racial, entendida como ausência de preconceitos raciais e étnicos:
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Nessa perspectiva, o povo brasileiro era
formado por brancos descendentes de portugueses, índios e negros, e, a partir dessa tríade, por
mestiços, compondo conjuntos harmônicos de
convivência dentro de uma sociedade multirracial
e sem conflitos, cada qual colaborando com seu
trabalho para a grandeza e riqueza do País (PCN,
1997, p. 24)

Este modo de ver a História predominou nos currículos escolares até bem pouco
tempo. Foi somente com o processo de democratização no país acontecido em meados dos
anos 80 é que verificamos algumas mudanças
em relação à disciplina (PCN, 1997).

Ensinava-se nas escolas a ideia de um
Brasil sem preconceito racial, no qual cada um colabora com aquilo que tem para a felicidade geral.
A História não era o espaço para discussões dos
problemas brasileiros. Durante o regime militar, a
História é definitivamente substituída pelos chamados Estudos Sociais, a partir da lei n. 5692/71. Os
Estudos Sociais constituíram-se ao lado da Educação Moral e Cívica em fundamentos dos estudos históricos mesclados por temas da Geografia.
Os temas da História e Geografia foram diluídos,
ganhando contornos ideológicos de um ufanismo
nacionalista destinado a justificar o projeto nacional organizado pelo governo militar implantado no
país a partir de 1964 (PCN, 1997).

Acompanhando o processo de democratização acontecido em meados dos anos
80, os conhecimentos escolares foram duramente questionados e redefinidos por reformas
curriculares. A clientela escolar vinha se modificando desde a década de 40, período no qual
as classes populares começam a ter acesso a
escola. Esta nova geração de alunos vai, ainda,
ter um maior acesso as novas tecnologias de
comunicação, principalmente o rádio e a televisão. A nova realidade não podia mais ser ignorada pela escola. As mudanças curriculares se
tornaram urgentes (PCN, 1997).

O ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS 80

Neste contexto inicia-se a discussão sobre o retorno da História e da Geografia como
disciplinas autônomas nos currículos das séries iniciais. O que de certa maneira impulsiona
esta discussão é a formação de associações
como a ANPUH e AGB. Ao mesmo tempo a
profissionalização do Historiador se tornou
crescente com a criação de cursos de pós-graduação no país. Cresceu o diálogo entre pesquisadores e profissionais do ensino, expresso
Neste momento assiste-se a uma divul- nas publicações sobre ensino de História no
gação da história de reis, heróis e batalhas, redu- período (PCN, 1997).
toras do homem a categoria de objeto ínfimo no
universo de monstros grandiosos que decidem o
A produção historiográfica crescia a
caminho da humanidade e o papel de cada um passos largos, influenciando as propostas curde nós. Do passado só se recordava dos fatos riculares. “Os historiadores voltaram-se para a
heróicos, a versão que engrandece. Da escravidão abordagem de novas problemáticas e temátilembra-se apenas da lei áurea, os seus quase 400 cas de estudo, sensibilizados por questões lianos devem ser esquecidos. O desaparecimento
gadas à história social, cultural e do cotidiano,
da população indígena fica sem explicação, mas
sugerindo possibilidades de rever no ensino
comemora-se o dia do índio. E assim não tendo
compromisso em buscar na história as diversas fundamental o formalismo da abordagem hisvertentes explicativas, nada se discutia do presen- tórica tradicional” (PCN, 1997).
A proposta metodológica tinha como
pressuposto que os estudos sobre a sociedade
deveriam estar vinculados aos estágios de desenvolvimento psicológico do aluno, devendo, pois,
partir do concreto ao abstrato em etapas sucessivas. Neste sentido, iniciava-se o estudo do mais
próximo, a comunidade ou o bairro, indo sucessivamente ao mais distante, o município, o estado, o
país e o mundo (PCN, 1997).

te, do vivido. Como se este fosse obra de um destino, de uma predestinação (PCN, 1997).
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Contestava-se a história tradicional,
dos grandes fatos, dos heróis. A visão da história como um processo linear, evolutivo, em
direção ao progresso, foi denunciada como redutora da capacidade do aluno de se sentir
parte integrante e agente de uma história que
desconsiderava sua vivência e era apresentada como um produto pronto e acabado (PCN,
1997).

Todavia, esta mudança de perspectiva
não atingiu de forma generalizada o ensino de
História. Nas séries iniciais a História tem permanecido distante do interesse dos alunos, presa as fórmulas prontas do discurso dos livros
didáticos ou relegada a práticas esporádicas
determinadas pelo calendário cívico. É necessário que se reafirme a importância da História
no currículo escolar e, acima de tudo, que se
entenda que esta disciplina pode desenvolver
Ao mesmo tempo em que este mo- os alunos como sujeitos conscientes na prática
delo de História era questionado abria-se es- da cidadania (GASPERAZZO, 2010).
paço dentro das ciências pedagógicas, especialmente no campo da psicologia cognitiva e
Durante o processo de análise e musocial, para as discussões sobre o processo danças dos currículos no século XIX, evidende ensino e aprendizagem nos quais os alunos ciou-se a mudança para um currículo mais
eram considerados como participantes ativos humanístico, com prioridades para atividades
do processo de construção do conhecimento. mais literárias e de formação da intelectualidaNo caso da disciplina História, significava en- de, outras linhas buscaram um currículo mais
tão admitir um sujeito construtor de sua história científico, mais técnico e prático adequado aos
(PCN, 1997).
processos de mudanças de se desenvolver no
país (GASPERAZZO, 2010).
Os professores percebiam a impossibilidade de transmitir nas aulas o conhecimento
Muitas críticas têm se levantado e posde toda a História da humanidade. Neste mo- to em xeque os sistemas de ensino tradicional,
mento, passam a buscar novas formas de se e os tipos que pedagogias que são implemenensinar história rompendo com as visões re- tadas, a escola deve - se um espaço de criação
ducionistas e simplificadoras da história oficial. de conhecimento, de modo que o aprendizado
Duas propostas para o ensino de História sur- não fique apenas nos debates e transformem a
gem neste momento: a História temática e a realidade dos alunos (CABRINI, 1994).
História integrada (PCN, 1997).
A história hoje deve fazer parte da vida
Na primeira proposta trabalha-se com dos alunos, devem estimular o crescimento,
eixos temáticos, revendo a dimensão crono- propor vivências em grupo, refletir sobre seu
lógica do tempo histórico, as concepções de contexto histórico, descobrindo e projetando
linearidade e progressividade. Na segunda, in- novos horizontes, capaz de proporcionar um
tercala-se os conteúdos de história do Brasil aprendizado significativo tanto para os alunos
com os de História geral (PCN, 1997).
quanto para os professores (AZEVEDO, 2010).
Segundo Gasperazzo (2010), os métodos tradicionais de ensino foram questionados,
buscando alternativas que levassem o aluno a
construção do conhecimento histórico na sala
de aula. Rompia-se com métodos de ensino
baseado na leitura de livros didáticos. O cinema, a música, as literaturas foram trazidas para
o ensino de História como linguagens alternativas para se construir o conhecimento histórico.
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A história deve proporcionar ao aluno
ao final do ensino fundamental que ele seja
comparar o acontecimento no tempo, reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais,
identificar diferenças culturais entre o modo de
vida de sua localidade e possam estabelecer
relações entre o presente, passadas e futuro
(PCN, 1997) é o conhecimento sobre parte de
nossa vida, do que lembramos ou do que resistiu ao tempo, como uma foto, um monumento,
documentos de registros entre outros.

Na antiguidade os historiadores não
consideram a História pela sua natureza ou
pelo sentido, essa preocupação passou a se
evidenciada apenas no século XVIII, contudo
muitos dos pensadores misturam fatos reais
com lendas, somente no século XIX o estudo
da História passou decisivamente a ser uma
disciplina acadêmica e os fatos históricos passaram a ter uma metodologia rigorosa para
garantir a autenticidade. Desde século XX surgiram novas tendências no estudo de História,
as principais são História estrutural (estudo de
A palavra história pode ser entendida longa duração) e História cultural (estudo das
como o conhecimento sobre nossa própria pessoas simples), (VASCONCELOS, 2007).
vida, configurado em narrativa histórica, concebido dentro de regras da história ciência ou
O ensino de história não pode prenderde história disciplina escolar. Vasconcelos nos -se simplesmente a decorar fatos, O conhecicoloca que:
mento da história da civilização é importante
A História é uma forma de conhecimen- porque nos fornece as bases para o nosso
to sobre o ser humano em suas relações com futuro, permite-nos o conhecimento de como
o tempo. Ela visa descobrir como as pessoas aqueles que viveram antes de nós, assim no
do passado, procurando identificar mudanças ensino de história o principal objetivo deve ser
e permanências nas instituições políticas, na compreender e interpretar as várias versões do
religião, na economia, nas ideias nos costumes fato Sob essa perspectiva, dessa forma conetc. (VASCONCELOS, 2007, p. 24).
tribui para formar no aluno a ideia de que a
realidade como esta foram produzida por uma
O ensino de história é fundamental para determinada razão, e mais importante, podem
a formação do cidadão, pois as crianças com- ser alteradas ou conservadas (VASCONCEpreendem o passado a partir das referências LOS, 2007).
do presente e fazem uma projeção para o futuro. Desde Heródoto até os dias atuais sempre
A história como disciplina foi criada no
houve uma grande preocupação com o estudo século XIX, para constituir a identidade nacioda história. Vasconcelos (2007) já tinha duas nal e legalizar a formação do estado-nação. De
características essenciais aos historiadores, acordo com Bittencourt (2000): “o papel da escuidado com os detalhes e preocupação com cola elementar era o de modelar um novo tipo
a verdade.
de trabalhador, o cidadão patriótico. A história
ensinada compreendia História Civil (pretextos
cívicos) articulada à História Sagrada (moral
cristã)”. Desde que foi constituída no século
XIX, a história tem sido vista como um mecanismo de legitimação cultural a serviço da
formação de pensamentos e ações ideológicas. Na década de 80 mudanças significativas
ocorreram nos processos de redemocratização
do país com o retorno da história (VASCONCELLOS, 2007).
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FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

Em seguida veio o Parecer CFE nº.
292/62, que regulamenta que, na licenciatura
em Pedagogia, deveria haver três disciplinas —
Psicologia da Educação, Elementos de Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino
(Didática e Prática, uma disciplina só) sendo
que a Didática o orientava e a Prática era o
Estágio Supervisionado (PCNs, 1997).

Segundo os PCNs (1997), a formação do professor tem uma história tem passado, vive o presente e busca levantar algumas
perspectivas para o futuro. Desde o século XIX
até meados de 1930, a formação do professor
acontecia na Escola Normal (curso de professores de professores para Ed. Infantil e séries
Em 1968 houve uma Grande Reforiniciais do ensino fundamental dado em nível
ma Universitária, o Curso de Pedagogia teve
de ensino médio).
que oferecer as habilitações em Supervisão,
Na década de 1930, a figura da escola Orientação, Administração e Inspeção Escolar.
normal, foi sendo substituída pelos Institutos de Nos anos 80 grande parte das Universidades,
Educação em que a formação do professor pri- passaram a oferecer a formação para atuação
mário dava-se em dois anos, contendo tanto as na Educação Infantil, para que o docente não
disciplinas tradicionalmente conhecidas como só atuasse nas séries iniciais do Ensino funFundamentos (para entender) e as Metodolo- damental, como na educação infantil (trabalhar
gias de Ensino (para aprender a fazer), (PCNs, com maternal, jardim, alfabetização), (PCNs,
1997).
1997).
O curso de pedagogia, desde então vai
acumulando experiências de formação inicial e
continuada docente para trabalhar tanto com
crianças, quanto com jovens e adultos e vai
sempre mudando, complementando, tanto que,
ficamos realmente nos perguntando: como é o
Curso de pedagogia? Coma a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no.
9394/96, o pedagogo tem uma vitória: para
a docência nas séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil, passa a vigorar
a necessidade da formação em Pedagogia
Com a extinção da UDF, em 1939, a es- (PCNs, 1997).
cola voltava a ser integrada ao Instituto de Educação fazendo o caminho de volta. Nos anos
60 determinou-se o currículo mínimo do Curso
de Bacharelado em Pedagogia. O Bacharel em
Pedagogia era preparado para ocupar cargos
técnicos da educação; e licenciado para ir para
sala de aula desempenhar a função docente.
(hoje fazemos Licenciatura em Pedagogia),
porque é um processo de formação de professores (PCNs, 1997).

E é neste contexto, a partir dos Institutos de Educação que surge o Curso de Pedagogia, a graduação em Pedagogia, primeiro
foi um curso superior de Formação de Professores, criado em 1935 quando a escola de
professores foi incorporada a Universidade do
Distrito Federal, esta Universidade passou a
conceder “Licença Magistral” para aqueles que
obtivessem na universidade “Licença Cultural”
então nosso diploma era apenas uma licença
para docência (PCNs, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de História no ensino fundamental, deve envolver os educandos no sentido de
valorizar a sua própria história dando ênfase as questões relacionadas a identidade quanto a sua
construção individual e social. Ensinar História é permitir que os alunos aprendam que é através
de suas próprias representações, da sua época (que estão vivendo), estar inserido em um grupo
e ao mesmo tempo é um regaste a diversidade e praticando e exercitando uma análise crítica de
uma memória para resgatar e criar a história de seu tempo.
Nesse aprendizado o meio de ligação é o professor que transmite o conhecimento ao
aluno, derrubando o paradigma de que História é só uma ciência decorativa, portanto, o ensino
de História deve despertar no educando novas maneiras de se, sentir e saber visando favorecer a formação do cidadão crítico, participativo socialmente seja na política, na sua vida ou em
grupo com atitudes críticas diante da realidade que o cerca, aprendendo a escolher, discernir
limites e possibilidades de atuação e transformação da sua realidade e da comunidade em qual
está inserido.
O ensino e aprendizado de História no ensino fundamental deve ser algo vivo, vibrante,
contagiante que desperte paixão o que colabora para a compreensão do mundo. Neste sentido
nada mais vibrante e emocionante do que começar os estudos pela própria História do educando o que proporcionará ao professor avançar cada ano mais e chegar no estudo da história mundial, para que isto aconteça faz-se necessário que na História ensinada, seja um consenso entre
os historiadores, pedagogos, professores e políticas educacionais, no sentido de cuidar dos
limites do uso do saber histórico factual, ou seja, o saber histórico escolar, na sua relação com
o saber histórico, compreende de modo amplo, a delimitação de três conceitos fundamentais.
Pode-se verificar que a História tem um papel fundamental na educação brasileira e que
o currículo foi transformado durante os tempos, para que fossem adaptadas as realidades atuais.
Os currículos devem se adaptar as realidades locais e os professores são os principais agentes
dessa organização curricular.
Os processos curriculares das aulas precisam ser revistos e adequados para que não
fiquem apenas nos livros e no sistema tradicional de leitura e repetição, na busca do quando,
onde e como, devendo proporcionar uma aprendizagem em que o aluno possa vivenciar os processos de conhecimento e trazê-los para a sua realidade.
O ensino de História deve compreender as melhorias nas condições de vida, compreender o espaço a vida, valorizar o patrimônio sócio cultural da sua região ou localidade, percebendo a natureza e a realidade onde se vive. O aluno deve através da História identificar as relações sociais no seu próprio grupo de convívio, situar acontecimentos históricos, refletir sobre as
transformações tecnológicas, reconhecer e fazer leituras de documentos históricos e reconhecer
diferenças sobre as relações do trabalho no passado, presente e no futuro.
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Para isso os professores devem entender que sua ação pedagógica não é neutra e que
ele deve ser capaz de reconhecer, descrever, pesquisar e refletir sobre as ações e atividade exercidas nos alunos, para que essas escolhas sejam capaz de transformar o aluno, a escola e a realidade onde se vive, mas isso só é possível se o educando seja capaz de promover momentos
e situações em que o aluno possa compreender e criticar os conteúdos da disciplina. Cabe ao
professor disponibilizar elementos diversos e ele só pode e consegue fazer essas intervenções
se ele gostar de história.
Nada mais encantador, envolvente e cativante é um professor que tem o conhecimento
da história da civilização que fornece ao aluno as bases para compreender o futuro, permitindo o
conhecimento de como aqueles que viveram antes deles e de nós equacionam grande questões
humanas. É levar o educando a entender, compreender e se apaixonar por descobrir e analisar
fatos em um passado tão remoto, mas que estabelece relações determinantes em nossa época,
podendo perceber as mudanças, as resistências e a evolução ao longo do tempo.
O que podemos concluir é que estudar História envolve relações e compromissos com
conhecimento histórico de caráter científico, com reflexões que se processa no nível pedagógico
e com a construção de uma identidade social pelo estudante, relacionada às complexidades
inerentes à realidade com que convive, mas principalmente que o ensino de história no ensino
fundamental deve ser feito pelo professor acima de tudo apaixonado pela trajetória humana ao
longo do tempo.
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______, /MEC/SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997.
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ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE DUAS
RETAS EM SALA DE AULA

RESUMO: Retratamos as relações entre duas retas no ambiente escolar por meio de uma situação de aprendizagem, com o auxílio das TICs (tecnologias de informação e comunicação) no
ambiente escolar, bem como uma breve explanação do conceito matemático e do software
Geogebra, e seus recursos. Para isso, permeamos os diversos estágios da pesquisa, descritos
na introdução, objetivos, justificativa e problemática, os quais norteiam para a temática da
importância de conhecer os conceitos de geometria plana que fazem parte de nosso dia-a-dia
e a importância do uso das novas tecnologias na atualidade. Simultaneamente a este trabalho
realizamos uma Situação de Aprendizagem para o Ensino Fundamental, na qual pretendemos
que o aluno possa aprender a aprender, compreendendo significativamente o conceito de
relação de duas retas, na qual utilizamos as TICs como ferramenta de aprendizagem, ajuda a
desenvolver conceitos que se constituirão em âncoras na transposição didática para outras
áreas dos saberes, por meio de atividades previamente elaboradas, temos o objetivo que os
alunos mobilizem seus conhecimentos, possam utilizá-los para novas aprendizagens, e assim
o software seria uma ferramenta facilitadora e promotora do processo de aprendizagem, na
qual o aluno é o protagonista de seu progresso.
Palavras-chave: Construção; Conhecimento; Geometria Plano; Relação; Retas; Geogebra; Situação de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas
potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais (BRASIL, 2017, p.263)
Compreender a temática relacionada ao espaço e forma é importante para interpretar
os fenômenos do mundo real e resolver situações no mundo cotidiano. Segundo os PCNs a
matemática deve ser vista pelo aluno como um conjunto de técnicas e estratégias para serem
aplicadas em outras áreas de conhecimento, nas atividades profissionais e no cotidiano, sendo
que ao final do ensino médio ele deve ter desenvolvido a competência de adaptar os conhecimentos adquiridos em diferentes situações que eles são oportunos.
Consta na BNCC, que no Ensino Fundamental, por meio da articulação dos diversos
campos da matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade), que devemos garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real com os conhecimentos acadêmicos.
Nesse sentido o aluno deve ter a habilidade de identificar a geometria na leitura e interpretação do espaço em que vive, nas formas que os objetos apresentam e fundamentalmente
saber transformar essas informações para a linguagem e para os códigos matemáticos. Logo,
para elaboração e colaboração deste trabalho pretendemos oferecer um ensino mais abrangente e impulsionar a aprendizagem e formação cognitiva do aluno (BNCC).
Contudo com o desenvolvimento tecnológico em que vivemos hoje, tudo sofre constantes modificações a todo o momento, então cabe ao indivíduo sabem se relacionar em grupos,
ter percepção, raciocínio e competência, para se aperfeiçoar e adquirir novos conhecimentos. O
elemento mais relevante nessas alterações tecnológicas que estão ocorrendo é o computador,
então a escola não pode fechar os olhos para essa realidade e para esse poderoso instrumento
de aperfeiçoamento e de aprendizagem, sendo também função da escola inserir o aluno nesse
ambiente, no que se refere à matemática o uso desse equipamento deve estar vinculado ao
aprendizado de um conceito matemático ou de uma aplicação de um conceito matemático.
Para organização e confecção, estruturamos este trabalho por seções com os temas
acima descritos, no qual temos:
Na primeira, abordaremos da apresentação do conceito matemático e do software geogebra, na segunda apresentaremos uma Situação de Aprendizagem, idealizada pelos objetivos
da matemática para o Ensino Fundamental, que trata acerca do Espaço e Forma, um dos eixos
temáticos para o ensino de matemática, conforme prescrito nos PCN:
Comparação de grandezas de mesma natureza, com escolha de uma unidade de medida da mesma espécie do atributo a ser mensurado. Identificação de grandezas mensuráveis no
contexto diário: comprimento, massa, capacidade, superfície (BRASIL, 1997, p.61).
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Por seguinte, apresentamos as considerações finais, no qual pretendemos responder
nossa problemática e as referências bibliográficas utilizadas como aporte deste escrito.
O objetivo principal é realizar uma Situação de Aprendizagem para alunos do Ensino
Fundamental, visando à promoção de uma aprendizagem significativa, e assim favorecer a apreensão de novos conceitos matemáticos.
Os objetivos específicos, que pretendemos alcançar com este artigo são: colaborar com
a aprendizagem dos alunos por meio de um ensino significativo; evidenciar a importância das
TICs em sala de aula; minimizar defasagens de aprendizado utilizando agrupamentos colaborativos e diversos registros de representação num mesmo problema.
Para aprendizagem efetiva devemos partir da realidade do alunado, utilizando seus conhecimentos prévios e transformá-lo em conhecimento acadêmico. Desta maneira, as tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) são uma excelente ferramenta em sala de aula, pois
fazem parte do cotidiano do aluno.Perante as inúmeras realidades presentes nas salas de aula,
temos a seguinte questão a ser respondida e que é a problemática deste artigo: Como a utilização das TIC’s, podem auxiliar na dinâmica do ensino aprendizagem?
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O CONCEITO MATEMÁTICO E O USO
Oblíquas
DE SOFTWARES DE APRENDIZAGEM EM Retas concorrentes
SALA DE AULA - posição relativa entre duas
Coincidentes
retas
No estudo da geometria plana iniciaRetas paralelas distintas: pertencem ao
mos pelo conhecimento dos conceitos de pon- mesmo plano e não possuem pontos de interto, linha e plano. Sendo uma reta o conjunto de secção ou ponto em comum.
pontos alinhados, sua representação geométrica é dada por uma figura geométrica plana:
reta e infinita para duas direções.
Quando duas retas estão contidas num
mesmo plano, essas podem interagir de algumas maneiras distintas. São elas:

Distintas
Retas paralelas
Coincidentes

Figura 1 - retas paralelas distintas

Retas paralelas distintas: pertencem ao
Retas paralelas coincidentes: pertenmesmo plano e não possuem pontos de inter- cem ao mesmo plano e possuem todos os
secção ou ponto em comum.
pontos em comum.

Figura 1 - retas paralelas distintas
Oblíquas
Retas paralelas coincidentes: perten- Retas concorrentes
cem ao mesmo plano e possuem todos os
Perpendiculares
pontos em comum.
Retas concorrentes oblíquas: possuem
apenas um ponto comum.

Figura 2 - retas paralelas coincidentes
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Figura 3 - retas concorrentes oblíquas
Segundo constam nos PCN, elencaRetas concorrentes perpendiculares: do como um dos objetivos gerais da educasão retas que possuem ponto em comum for- ção para o Ensino Fundamental: saber utilizar
mando um ângulo de 90º.
as diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.
O Software GEOGEBRA
O software GeoGebra foi criado em
2001 por Markus Hohenwarter, para um ensino
com a utilização de uma ferramenta interativa.
A plataforma on-line pode ser utilizada para todos os níveis de ensino, e combina geometria,
álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo
Figura 4 - retas concorrentes perpendi- numa única aplicação
culares
No cotidiano utilizamos o conhecimento
de relação entre duas retas para nos localizarmos no espaço, desta maneira, as atividades
podem ser das seguintes formas: para que os
alunos aumentem a capacidade de estabelecer pontos de referência, para se localizar e se
deslocar no espaço; dar e receber instruções,
utilizar termos apropriados à descrição de uma
posição, construindo itinerários.

O CeoGebra é um software de matemática dinâmica, que nos permite realizar a
construção de figuras geométricas elementares, com ferramentas “régua” e “compasso”.
Uma vez construída ao movimentar a figura, as propriedades são conservadas, o que
leva o aluno a compreender os conceitos e relações geométricas.

A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES NO
AMBIENTE ESCOLAR

Desta forma, com a manipulação de figuras geométricas construídas no GeoGebra o
aluno pode observar, analisar, relacionar, comNa atualidade, as tecnologias de infor- parar e operar as propriedades geométricas.
mação estão presentes nos diferentes segmenIdentificar características das figuras
tos da sociedade: para serviços no banco utilizamos os caixas eletrônicos, para atendimento geométricas, percebendo semelhanças e difeno poupatempo os agendamentos são realiza- renças entre elas, por meio de composição e
dos via portal eletrônico, e até os boletins de decomposição, simetrias e ampliações e reduocorrência podem ser realizados na delegacia ções (PCN, 1997, p.56).
eletrônica. Desta maneira, na escola não poO GeoGebra, pode ser “baixado” graderia ser diferente, e as tecnologias devem ser
tuitamente no site https://www.geogebra.oruma aliada da educação.
g/?lang=pt ou utilizado on-line. As construções
Ao inserirmos o uso das novas tecno- no GeoGebra utilizam objetos matemáticos de
logias em sala de aula abrimos as portas para vários tipos que podem ser criados usando fermelhorias no processo de ensino-aprendiza- ramentas ou comandos.
gem, pois os recursos tecnológicos já são uma
realidade para grande parte da população.
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lido conhecimento dos teoremas de geometria
e das propriedades das figuras, logo não há
nada melhor para aprender geometria do que
praticar as construções geométricas.

Figura 5 - página inicial GeoGebra

Para isto, na seguinte Situação de
Aprendizagem, daremos a base para as construções elementares. Essas figuras, que construiremos na atividade, permitirão desenvolver
um método de construção que é baseado nas
posição relativa de duas retas. Com isto bem
compreendido, poderemos nos aventurar e,
por conseguinte, estudar o método algébrico,
as áreas, as transformações e as construções:
Não só no sentido de aprender a utilizar a calculadora ou o computador, mas no de
ser capaz de adaptar-se a novos tipos de linguagem, a diferentes formas de representação
de dados e idéias, a selecionar e analisar informações adequadamente (GUIOMAR NAMO
DE MELLO, DCNEM).
Utilizaremos o software GeoGebra,
pois levamos em conta que o uso das TICs
(Tecnologias de Informação e Comunicação)
na educação são motivadores e facilitadores
por fazerem parte do dia a dia do aluno.

PLANO DE AULA
Figura 6 - ferramentas geométricas do
Nível de Ensino: 6° ano Ensino FundaGeoGebra
mental II

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Sabemos que o desenvolvimento da
Matemática no mundo antigo deve-se principalmente aos gregos, os quais como pensadores,
filósofos e cientistas colocavam o raciocínio, a
lógica e a razão como ferramentas para descobrir coisas novas e tentar explicar o mundo em
que viviam.

Carga Horária: 04 aulas
Justificativa: Por meio deste plano de
aula, que denominamos Situação de Aprendizagem, pretendemos que no decorrer de sua
desenvoltura, o aluno possa aprender a aprender, pois neste processo ele será responsável
pelo seu progresso.

Objeto de conhecimento: Construção
de retas paralelas e perpendiculares, fazendo
As construções geométricas, na atua- uso de réguas, esquadros e softwares (BNCC,
lidade, continuam a ter grande importância na 6° ano)
compreensão da Matemática elementar. Seus
problemas desafiam o raciocínio e exigem só644
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Habilidade: Utilizar instrumentos, como
réguas e esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares.
Metodologia: A Situação de Aprendizagem será baseada no método exploratório, no
qual o aluno irá utilizar as diferentes ferramentas do software e construir seus novos conhecimentos na tentativa e erro.
Materiais necessários:
• Computadores (software GeoGebra);
• Tela de projeção;
• Data show (projetor).
Orientação: Iniciaremos a aula dispondo os alunos em duplas nos computadores,
em seguida faremos uma breve apresentação
do software, bem como suas ferramentas.
Desenvolvimento:
1º etapa: Apresentar o programa computacional GeoGebra aos alunos e solicitar que
os mesmos explorem suas ferramentas.
2º etapa: Propor as seguintes tarefas
aos alunos:
Tarefa 1 – Construir retas paralelas distintas e retas paralelas coincidentes.

Figura 8 - Retas paralelas distintas

Figura 9 - Retas paralelas coincidentes
Tarefa 2 – Construir retas concorrentes
oblíquas e retas concorrentes perpendiculares.

Figura 7 - Ferramentas: reta e reta paralela
645

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

Figura 12 - Retas concorrentes perpendiculares

Solicitar que os alunos salvem as figuras,
Figura 10 - Ferramentas: reta e reta per- para uma atividade posterior.Tarefa 3 - Com
pendicular
as imagens salvas das etapas anteriores, pedir
que os alunos mexam as figuras utilizando a
ferramenta mover.

Figura 11 - Retas concorrentes obliquas
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Conclusões:
i- Retas paralelas distintas não possuem _______________, mas possuem
__________________.
ii- Retas paralelas coincidentes possuem
_______________, e também possuem
__________________.
iii- Retas concorrentes oblíquas possuem
_______________, e ângulos com medidas
_________________.
iv- Retas concorrentes perpendiculares possuem __________________, e ângulos com
medidas _________________.
Avaliar deve ser um ato de inclusão, pois
ao permeados pelas etapas de diagnosticar e
decidir têm dados para análise, com os quais
podemos nos orientar e buscar novas perspectivas para validar a aprendizagem, sem excluir
da maravilhosa experiência de aprender. Desta maneira, os alunos serão avaliados durante
Figura 13 - Ferramenta mover
todo o processo, ao participar das aulas, na
realização das tarefas solicitadas e argumentaCom esta tarefa, os alunos podem perceber ção das construções realizadas.
a diferença entre desenhar e construir figuras
geométricas, pois ao mover a figura as construções não perdem as propriedades.
Avaliação: Após levantar hipóteses, dialogar,
resolver e verificar a resolução; solicitamos
para cada grupo que apresente sua solução,
assim almejamos que os alunos possam compreender o conteúdo em jogo e possam ser
protagonistas de suas aprendizagens.
Em seguida, solicitamos que os alunos preencham este formulário para formalizar os conteúdos apreendidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por se tratar de um software de geometria dinâmica, é permitido aos alunos a visualização de outras posições das representações obtidas a partir de movimentações nas retas, pedagogicamente essa movimentação permite aos alunos a possibilidade de visualizar os elementos
que permanecem inalterados nas movimentações, sendo que essa possibilidade favorece os
alunos na hora de conjecturar e tirar conclusões sobre os conceitos estudados.
Quando os alunos estiverem grupo, incentivar que todos sejam ouvidos, pois todas as
ideias e sugestões são bem-vindas e podem ajudar o grupo.Ao final, quando estiverem expondo
suas conclusões para a turma, deixar que os alunos se tornem protagonistas do ensino-aprendizagem, e neste momento o professor apenas terá o papel de mediador. O importante é não
somente obter os resultados em cada estratégia, mas compreendê-las.
Partindo desta temática, buscamos elaborar uma Situação de Aprendizagem, que possa
se adequar ao Ensino Fundamental II, e ao transpassamos as suas etapas, temos o objetivo que
o aluno aprenda os conceitos em questão; e ainda possa ir além, consigam aprender a aprender, e ao seu tempo prossigam a construção de seus conhecimentos.
Por isso, durante uma aula como a proposta nesta situação de aprendizagem, é importante propor boas perguntas que ajudem o aluno a pensar além, a questionar a própria resolução e a ampliar seu repertório de estratégias para enfrentar uma situação-problema. Ao buscar
diferentes formas de resolver um problema, eles têm mais chance de persistir no enfrentamento
de situações complexas, ter envolvimento cognitivo com a tarefa e se esforçar para vencer desafios.
Logo, ao elaborar este trabalho, bem como a Situação de Aprendizagem presente no
mesmo, pudemos refletir muito em todas suas etapas, e compreender a importância (e urgência) de inserirmos situações problema para apresentar um conteúdo nas aulas de matemática.
Desejamos que ao final de sua aplicação, a construção e apropriação do conhecimento seja tão
gratificante para o aluno, como foi para elaborá-lo.
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O LETRAMENTO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O assunto abordado é a necessidade de alfabetizar e letrar os estudantes, visto que
em nossa sociedade, existe um grande número de analfabetos e analfabetos funcionais. Com
foco no trabalho desenvolvido e reflexão sobre os conhecimentos que os profissionais da
área da educação, professores alfabetizadores, devem possuir sobre o tema, para que o letramento e a alfabetização sejam parceiros nesse processo.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

N

este trabalho será abordada a importância do letramento no processo de alfabetização, tem por objetivo a reflexão sobre o processo de alfabetização junto ao
letramento, evidenciando a necessidade de certos conhecimentos que os professores devem possuir e a necessidade de sua formação sempre em andamento.
Este tema foi escolhido porque retrata um problema existente em nossa sociedade, o fato
que muitos brasileiros não serem alfabetizados ou analfabetos funcionais. Muitos autores com
a mesma preocupação fizeram estudos sobre o tema da alfabetização e sobre a questão do
letramento nesse processo. Soares (2009) e (2012) expõe o significado de alfabetizar e letrar,
fazendo reflexões sobre o assunto.
Almeida (2009), também estuda sobre a alfabetização em parceria do letramento, propondo suas práticas, Ferreiro (1999) e (2005), pesquisou sobre como se dá à aprendizagem da
leitura e escrita do ponto de vista do sujeito que aprende. Kleiman (1995) e (2008) pesquisa sobre as práticas sócias da leitura e escrita, como Kramer (2001) e Russo (1997) que trazem considerações sobre a formação do professor e do processo de construção da alfabetização. Elias
(2000) traça a trajetória da alfabetização e Koch (2012) escreve sobre a leitura e compreensão
do texto, não do ponto de vista da alfabetização, mas com visão da necessidade de desenvolver
as estratégias de leitura, que necessitamos para uma leitura crítica. Estes são alguns dos autores
que embasam o trabalho realizado, feito com método de pesquisa puramente bibliográfico.
Neste trabalho serão mostrados dados sobre os índices de analfabetismo no Brasil,
para dar conhecimento dos números que temos que combater no trabalho de alfabetização,
tendo em vista o ambiente escolar, o significado real de alfabetizar o aluno com foco no uso da
língua. Será exposto, a pesquisa feita pela Emília ferreiro sobre a aquisição da escrita, sob ponto
de vista do sujeito que aprende e a necessidade desse conhecimento ao professor alfabetizador.
Como também, será é sobre o letramento o diferenciando da alfabetização, vista como a aquisição do código, resgatando a necessidade de realizar este processo em parceria. Sendo foi feito
também, com intenção de propor técnicas de leitura para formação de leitores críticos. Por fim
é apresentado as considerações finais com as conclusões sobre o tema escolhido e sobre o
desenvolvimento do trabalho.
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SOBRE OS ÍNDICES DE ANALFABETISMO NO BRASIL
Pesquisas revelam que a taxa de analfabetismo que vinha caindo a partir de 2004
voltou a crescer, os dados são do Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A população acima de
quinze anos analfabeta teve uma variação de
8,6% (em 2011) para 8,7%(2012) que corresponde a cerca de 13, 2 milhões de analfabetos.
Nas regiões Sul e Sudeste as taxas de analfabetismo são de 4,4% e 4,8%, na região Centro-Oeste, a taxa foi de 6,7%, na região Norte
o índice chega a 10% e no Nordeste a taxa de
Os grupos de idades mais elevadas em todas
as regiões do país tem se mostrado com maior
taxa de analfabetismo, visto que para pessoas
entre 60 anos ou mais a taxa foi de 24,4%,
9,8% para pessoas de 40 a 59 anos, 5,1% de
30 a 39 anos, no grupo de 25 a 29 anos foi de
2,8%, de 20 a 24 anos foi de 1,6% contra 1,2%
dos que tinham 15 a 19 anos.

No Brasil são cerca de 16 milhões de
analfabetos, segundo pesquisas do Ministério
da Educação, que não conseguem escrever
um bilhete, já aqueles que não conseguiram
concluir a antiga 4ª série do ensino fundamental I, somam 33 milhões, sendo que 50% dessas pessoas são das regiões Norte e Nordeste
do país.
Os dados aqui mostrados são muito
preocupantes, visto que a quantidade de pessoas analfabetas ainda é grande no país, porém o que pode ocasionar maior preocupação
é que os dados mostram apenas o índice de
pessoas analfabetas sem registrar os dados
referentes às pessoas que são alfabetizadas,
mas não fazem uso da língua, enfrentam dificuldades de compreender o que está escrito,
em relacionar o que leem com outras informações que recebem, não são cidadãos letrados.
Conforme os especialistas essa é uma situação de “analfabetismo funcional”, se as pesquisas dimensionaram esse grupo de pessoas os
dados seriam ainda mais alarmantes.
Para que os índices de analfabetismo
continuem a baixar é importante que todas as
crianças, jovens e adultos tenham acesso à escola e o trabalho seja realizado com qualidade,
voltado à realidade, para que os alunos consigam utilizar a Língua em variadas situações
de uso, para que cheguem a ser cidadãos letrados.
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As seções a seguir têm por objetivo
a reflexão sobre o processo de alfabetização,
mas não com a concepção de apenas explicar
o sistema linguístico e suas regras, mas sim
um olhar sobre a necessidade de letramento e
propostas voltadas a realidade dos alunos.

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
No decorrer da história a alfabetização
tem sido considerada um problema social no
Brasil, que ainda tem grandes índices de analfabetismo. Dessa forma se faz necessário a
reflexão sobre os processos de alfabetização
que são utilizados e pensarmos em novas propostas ou em melhorar as propostas já existentes. O professor alfabetizador necessita refletir sobre como é o processo de aquisição da
leitura e escrita, sobre o ambiente escolar, as
atividades propostas, a questão do letramento
junto ao processo de alfabetização do aluno,
dentre outras questões que influenciam a alfabetização. O ato de alfabetizar é um processo
que é baseado em ensinar a ler, a escrever e a
pensar sobre o que foi escrito e lido, isso só se
consegue com a continuidade na escola.
Em Kramer 2001, uma professora foi
entrevistada sobre o significado de alfabetizar
o aluno, que para ela não é somente fazer o
aluno aprender a ler e a escrever, mas também mostrar-lhe o significado social da leitura
e escrita. Esta visão mostra que não adianta
apenas ensinar o código linguístico, mas sim a
função social da leitura e escrita.
Para que o educando consiga aprender
é necessário o estímulo que o educador dá,
com a certeza que todos possuem a capacidade para ler e a escrever. Ele tem que acreditar
e passar essa confiança aos seus alunos, pois
se não acreditamos que podemos alcançar
algo, o processo fica mais difícil e corremos o
risco em desistir no meio do caminho, com a
desculpa que não somos capazes.

A imersão no contexto sociocultural do
aluno é uma prática importantíssima, para que
o professor consiga compreender o meio que
está inserido e conseguir realizar propostas
com maior assertividade, que sejam significativas para os alunos em seu contexto social.
Outra questão que se torna importante
é a produção e disseminação da arte, em suas
diversas manifestações, com visitas com frequência a: cinemas, centros culturais, bibliotecas,
teatros, circos, exposições e museus. Iniciativas voltadas à música, pintura, fotografia, escultura, peças teatrais, a poesia. Visto que os
alunos podem adquirir conhecimentos de mundo nessas visitas, assim aumentando a cultura
e visualizando os usos que a escrita e a leitura
tem efetivamente em uso na sociedade.
Temos que pensar também no ambiente alfabetizador, na sala de aula, biblioteca da
escola, sala de informática, sala de educação
artística, estes locais necessitam ser acolhedores e despertarem a observação e curiosidade
dos alunos.
Nas paredes da sala podem ter cartazes sobre atividades desenvolvidas pelos
alunos, o alfabeto bem visível, as vogais e os
numerais. Para que a sala não tenha poluição
visual, é necessário que os cartazes sejam
bem elaborados e os antigos retirados. O professor pode elaborar com os alunos a rotina
diária e fixá-la em um local bem visível para
que os alunos possam consultá-la.
A sala pode ser composta em: o cantinho da leitura, a biblioteca da sala onde os
alunos possam manusear: livros, revistas, dicionários, folhetos, receitas. O local onde ficam
guardados os jogos, livros didáticos, matérias
escolares e as atividades realizadas em classe. Pois os alunos têm que ter o contato direto
com os portadores da escrita, para assim manter um vínculo de uso e vivenciar a sua utilização social, visto que:
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As crianças são facilmente alfabetizáveis desde que descubram, através de contextos sociais funcionais, que a escrita é um
objeto interessante que merece ser conhecido
(como tantos outros objetos da realidade aos
quais dedicam seus melhores esforços intelectuais). (FERREIRO, 2005, p.25)

Apresentando diversos objetos portadores da
escrita, trabalhando com a leitura em voz alta,
escrevendo sem medo de cometer erros, trabalhar com o contexto para compreensão e antecipação das ideias do texto, procurar inserir
as crianças em atos sociais que é escrita é
importante.

Através de práticas que busquem contextos sociais funcionais as crianças poderão
compreender os usos da língua, sua lógica interna, poderão se apoderar dela e fazer uso
com propriedade.

A proposta que apresentar, leva a compreensão do desenvolvimento da criança, o
que é muito importante, visto que conhecendo
seus estágios, pode-se notar a forma de trabalho com cada turma e individualmente. Quando
a preocupação for menor com o erro, o trabalho será de forma mais harmoniosa e sem
pressionar tanto o aluno. O educador começará a enxergar que o erro faz parte do processo
de aprendizagem. A inserção dos alunos nos
atos sociais que a escrita é importante e nos
portadores, faz com que eles enxerguem a função da língua, seu uso, não sendo restritas às
salas de aula.

PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA
Emília Ferreiro pesquisou os conhecimentos da criança no que se refere às atividades de leitura e escrita, investigando o desenvolvimento da leitura e da escrita do ponto
de vista do sujeito que aprende, pois desejava
descobrir qual era o processo de construção
da escrita. Diferente do ponto de vista, que a
criança chega à escola sem nenhum conhecimento, ela mostra que o desenvolvimento
da leitura e da escrita começa muito antes da
escolarização, visto que desde o nosso nascimento, construímos e compreendemos o conhecimento, através do mundo que nos cerca.
Nesse processo de desenvolvimento,
Emília Ferreiro propõe que a escola apresente
a língua como um objeto que o aluno possa
interagir, sem preocupações com os detalhes.
Mostrando o seu importante papel social e histórico, não apenas como um código, o qual é
decodificado. A criança, ao tentar entender a
lógica da estrutura da língua, cria hipóteses sobre ela, que a autora procurou entender, para
que possamos atuar de forma mais assertiva,
proporcionando situações de desenvolvimento.
Para isso o educador tem que conhecer o processo pelo qual o sujeito passa, para entender
a produção de escrita e leitura. Sendo também
necessário saber qual é a compreensão das
funções sociais da escrita, pois isso determina
as expectativas sobre os múltiplos objetos sociais portadores de escrita que a criança terá.

Ferreiro (1999), divide o processo de
aquisição da escrita em 5 hipóteses, que a
criança passa para assimilar a construção da
escrita e leitura, é muito importante que o professor alfabetizador tenha conhecimentos desses níveis. A criança passa primeiramente pela
hipótese pré-silábica, nessa fase não estabelece vínculo entre escrita e a fala. No segundo
nível a criança percebe que existe alguma relação entre a escrita e a pronúncia. No terceiro
nível, hipótese silábica, existe a tentativa de dar
um valor sonoro para cada uma das letras que
compõem a escrita. Quando a criança supera
a hipótese silábica ela entra na silábico-alfabética, compreende que a escrita representa o
som da fala, porém ainda não sabe como funciona exatamente a combinação para criar uma
palavra. O quinto nível, hipótese alfabética, é
o final da evolução quando ela compreende a
função social da escrita, o modo de construção
do código da escrita, porém não é ortográfica
nem léxica. Podemos dizer que:
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Nesse momento, um ponto: o “clique”
ou “estalo” a que –ainda- se referem os professores. Esse “clique” se dá no momento em
que o professor percebe que a criança relaciona a sonoridade da fala com a grafia da escrita.
Desvendando esse mistério o próximo trabalho
é as regras ortográficas (KRAMER, 2001).

ciais, ao fazer uma lista de compras, uma receita de boleto, escrever uma carta, ler as notícias
do jornal, fazer um convite para uma festa, dentre outras utilizações.

Em Soares (1998) foi transcrito o poema de Kate M. Chong, estudante norte-americana, de origem asiática, definiu letramento
O professor tendo conhecimento do através de sua história pessoa, que exemplifica
processo que o aluno percorre para se apro- muito bem o termo:
priar do sistema de escrita poderá propor situações desafiadoras, para que consiga vencer O QUE É LETRAMENTO?
cada nível e chegar a compreender e utilizar a
leitura e escrita no seu cotidiano. Sendo que
Letramento não é um gancho
ele deve conhecer o processo desse desenvolem que se pendura cada som
vimento, não apenas ter em mente as etapas e enunciado,
trabalhar sem reflexão, pois:
não é treinamento repetitivo
de uma habilidade,
O mais importante não é discutir sobre
nem um martelo
as etiquetas nem discutir se as etapas são três,
quebrando blocos de gramática.
quatro ou seis; o mais importante, creio, é entender esse desenvolvimento como um procesLetramento é diversão
so e não como uma série de etapas que se seé leitura à luz de vela
guiram umas às outras quase automaticamente
ou lá fora, à luz do sol.
(FERREIRO, 2005, p. 86).
São notícias sobre o presidente
LETRAMENTO
O tempo, os artistas da TV
e mesmo Mônica e Cebolinha
nos jornais de domingo.
Soares (1998) nos mostra que a palavra letramento é a tradução da palavra inglesa
É uma receita de biscoito,
literacy, que significa “a condição de ser letrauma lista de compras, recados colados
do”, dessa forma letrado é quem não só tem a na geladeira,
habilidade de ler e escrever, como faz uso comum bilhete de amor,
petente e frequente da leitura e escrita. Sendo
telegramas de parabéns e cartas
assim, há uma diferença em ser alfabetizado e
de velhos amigos.
ser letrado, visto que a pessoa ao aprender a
ler e escrever se torna alfabetizada, quando ela
É viajar para países desconhecidos,
passa a usar da escrita e leitura em práticas
sem deixar sua cama,
sociais, ela se torna letrada.
é rir e chorar
com personagens, heróis e grandes
Conforme Soares (2009, p.39) le- amigos.
tramento é “Resultado da ação de ensinar e
aprender as práticas sociais de leitura e escriÉ um atlas do mundo,
ta.”, onde um indivíduo ou grupo social adquire
sinais de trânsito, caças ao tesouro,
o estado de ter-se apropriado da escrita e de
manuais, instruções, guias,
suas práticas sociais. É a utilização da Língua
e orientações em bulas de remédios,
por meio da leitura e escrita em seus usos sopara que você não fique perdido.
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Letramento é, sobretudo,
um mapa do coração do homem,
um mapa de quem você é,
e de tudo que você pode ser.

O letramento no processo de alfabetização é fundamental para a formação de leitores conscientes, participativos e conhecedores
de seus direitos e deveres.

Este poema nos mostra como ser letrado é uma condição ou estado, de quem interagi com diferentes portadores de leitura e
escrita, e com suas diferentes funções que têm
em nossa vida. O que é diferente de ser alfabetizado, apenas ter conhecimento do código
linguístico e não saber utilizá-lo, se apropriando
dos seus usos e suas ações sociais.

Pesquisas recentes do IBGE mostram
que, no Brasil, 61% da população adulta alfabetizada teve muito pouco ou nenhum contato
com livro, e que não mais de 47% possui obras
literárias em casa (no máximo dez). Apenas
16% da população brasileira detém 73% dos
livros e em média são lidos 1,8 livros por ano.
Dados estes que comprovam a necessidade
que há em se alfabetizar e letrar os estudantes
Antigamente o termo letramento não brasileiros, para se apropriem da prática da leiexistia, foi com o passar dos tempos que foi tura e escrita em usos sociais.
vista a necessidade de um termo que tivesse
tal significado, pois à medida que a população
ESTRATÉGIAS DE LEITURA
foi sendo alfabetizada, se tornando cada vez
mais grafocêntrica, foi evidenciado que apenas
Estratégias de leitura é o uso dos vários
saber ler e escrever não basta, pois uma gran- tipos de conhecimento que temos armazenado
de parte da sociedade não incorpora a práti- na memória, que são importantes para consca da leitura e escrita, não faz uso competente trução de sentido de um texto. A concepção
dessa prática, não leem jornais, revistas, livros, baseada é a interacional que conforme Koch:
apresentam dificuldades ou não conseguem
redigir uma carta, não compreendem informa[...] na concepção interacional (dialógições de textos.
ca) da língua, na qual os sujeitos são vistos
como atores/construtores sociais, o texto pasSoares evidencia essa situação:
sa a ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos
As pessoas se alfabetizam, aprendem que – dialogicamente – nele se constroem e
a ler e a escrever, mas não necessariamente in- são construídos. Desta forma há lugar, no texcorporam a prática de leitura e da escrita, não to, para toda uma gama de implícitos, dos mais
necessariamente adquirem competência para variados tipos, somente detectáveis quando se
usar a leitura e a escrita, para envolver-se com tem como pano de fundo, o contexto sociocogas práticas sociais de escrita: não leem livros, nitivo dos participantes da interação (KOCH,
jornais, revistas, não sabem redigir um ofício, 2009, p.17).
um requerimento, uma declaração, não sabem
preencher um formulário, sentem dificuldade
Neste processo de interação para que
para escrever um simples telegrama, uma car- o leitor possa construir o sentido do texto ele
ta, não conseguem encontrar informações num fará inferências a respeito das informações que
catálogo telefônico, num contrato de trabalho, são transmitidas através do texto, como define
numa conta de luz, numa bula de remédio [...] Koch:
( 2009, p. 45-46).

657

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

Sendo a informação dos diversos níveis apenas em parte explicitada no texto,
ficando, pois a maior parte implícita, as inferências constituem estratégias cognitivas por
meio das quais o ouvinte ou leitor, partindo da
informação veiculada pelo texto e levando em
conta o contexto (em sentido amplo), constrói
novas representações mentais e/ou estabelece
uma ponte entre segmentos textuais, ou entre
informação explícita e informação não explícita
no texto (KOCH, 2009, p.50)

Com estes conhecimentos o leitor
construirá o sentido do texto, quando as competências dos alunos não forem o bastante
para se a leitura tenha um sentido significativo
é necessário que o professor os auxilie situando o contexto, conhecimentos linguísticos com
informações relevantes para leitura e compreensão do texto. Visto que: Neste nosso percurso, destacamos que a leitura é uma atividade
que solicita intensa participação do leitor, pois,
se o autor apresenta um texto incompleto, por
pressupor a inserção do que foi dito em esqueÉ importante fazer o reconhecimento mas cognitivos compartilhados, é preciso que
do significado das palavras e estrutura do tex- o leitor o complete, por meio de uma série de
to. Mas para a construção de sentido do texto contribuições ( KOCH, 2008, p.35).
é essencial a atividade de interação autor-texto-leitor. Conforme Koch:
Saber qual gênero está sendo usado é
muito importante para se realizar uma leitura,
[...] a leitura de um texto exige muito pois através do gênero textual pressupomos a
mais que o simples conhecimento linguístico intenção do autor, ou mesmo do que se trata
compartilhado pelos interlocutores: o leitor é, o texto. É importante que se saiba que ocorre
necessariamente, levado a mobilizar uma série a hibridização dos gêneros que segundo Koch
de estratégias tanto de ordem linguística como (2008,p.114) “[...] é o fenômeno segundo o
de ordem cognitivo-discursiva, com o fim de qual um gênero pode assumir a forma de outro
levantarmos hipóteses, validar ou não as hipó- gênero, tendo em vista um propósito de comuteses formuladas, preencher as lacunas que nicação”. Ocorre também a presença de tipos
o texto apresenta, enfim, participar, de forma textuais como: descritivo, argumentativo, expoativa, da construção do sentido (KOCH, 2008, sitivos e narrativos, é essencial que o aluno (leip.7).
tor) tenha esse conhecimento.
Ao realizar uma leitura, é necessário
utilizar algumas estratégias. Ao iniciar uma leitura ativa em interação com o autor e o texto,
primeiramente o processo se inicia com antecipações e hipóteses elaboradas com o que
já se conhece sobre o professor deve ajudar
seus alunos a buscarem este conhecimento
já adquirido, ou como diz Koch conhecimento
enciclopédico ou de mundo que: “Refere-se a
conhecimentos gerais sobre o mundo – uma
espécie de thesaurus mental – bem como a
conhecimentos alusivos a vivências pessoais e
eventos espácio-temporalmente situados, permitindo a produção de sentidos” (2008, p.42).

Uma estratégia de leitura que pode ser
utilizada pelos professores é a de levar os alunos à biblioteca com maior frequência, pois é
a partir do hábito de ler que os alunos serão
capazes de adquirir e desenvolver muitos dos
conhecimentos necessários para realizar uma
leitura ativa e crítica, e através desse processo eles vão adquirir mais repertório ou mesmo
conhecimento de mundo, pois um fator importante para se compreender um texto é a questão do processo intertextual que muitas vezes
ocorre, uma vez que o autor em sua produção
recorre a outros textos.
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Esse processo de intertextualidade
pode ser explícito quando ocorre citação da
fonte no texto, ou pode ser implícito, neste caso
a citação da fonte não está no texto, é necessário que o leitor busque através de seus conhecimentos de mundo os elementos utilizados.
Referente ao processo de intertextualidade é
interessante que o orientador trabalhe o texto
original junto com a obra a qual fez referência.
É importante que se faça uma recriação do texto, que pode ser feita por escrito ou oralmente, as duas formas são importantes, pois cada
uma privilegia determinadas habilidades.
Mostramos alguns fatores importantes
que são necessários para que o aluno (leitor)
possa conseguir, de forma gradual, habilidades
de leitura para sua construção de sentido e sugerimos algumas estratégias que podem fazer
parte do dia a dia em sala de aula. Este trabalho não pode ser visto como algo estanque, ou
mesmo uma receita de como os educadores
devem interagir com os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de seus alunos.
Visto que, ninguém melhor do que o próprio
professor para decidir como agir com seus alunos, considerando que cada turma tem uma
característica diferente.

FORMAÇÃO CONTINUADA
Muito importante e necessário é a formação continuada dos profissionais da área
da educação, principalmente o professor alfabetizador que é o foco do trabalho, visto que
como afirma Kleiman (2008, p.151) “A formação precária do professor na área de leitura,
bem como o desconhecimento dos resultados
da pesquisa na área trazem consequências negativas para a qualidade de ensino.”
Muitos educadores param apenas na
licenciatura em pedagogia, outros já fizeram
antes o magistério, porém não buscam aperfeiçoamento, cursos extracurriculares, pós-graduações, entre outros. Isso se dá por motivos
diversos, pelo baixo salário, por não terem um
projeto de desenvolvimento na educação, porém é muito importante continuar a estudar sobre a educação como um todo. É primordial
que sejam disponibilizados mais cursos aos
professores, momentos de reflexão, para que a
prática pedagógica seja pensada e repensada,
troca de conversas entre professores é ótimo
para o desenvolvimento profissional de cada
um, pois com as experiências vivenciadas pelos colegas, podem agregar os pontos positivos no seu trabalho cotidiano, o uso da internet
é vital para formação complementar dos alfabetizadores e a realização de leituras no seu
cotidiano.

659

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho evidenciou a necessidade de alfabetizar e letrar os estudantes, para que os
dados apontados no Brasil sobre analfabetismo e analfabetismo funcional sejam cada vez menores, para que se consiga vencer as dificuldades de alfabetização com qualidade que enfrentamos no decorrer de nossa história.
A importância dos profissionais da área da educação, principalmente os professores
alfabetizadores, ter os conhecimentos sobre como o aluno chega a incorporar a leitura e escrita,
os fatores importantes do ambiente escolar, à necessidade de oferecer situações significativas
de aprendizado, auxiliar o aluno através das estratégias de leitura, de terem o estudo e a pesquisa com seus aliados.
Visto que, como membros de uma sociedade, os estudantes, têm o direito e o dever de
estudar, de aprender a ler e escrever, de serem leitores críticos, cidadãos letrados, que conhecem e utilizam da leitura e escrita em seus usos sociais.
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KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler
e compreender os sentidos do texto. 3. ed., São
Paulo: Contexto, 2012.
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COMO TRABALHAR ARTES VISUAIS NA
ESCOLA

RESUMO: Tudo que insere o mundo infantil se torna lúdico, e o lúdico trabalha com a arte, todas
as crianças são verdadeiros artistas em sua construção. É absolutamente importante o contato com a arte por crianças e adolescentes. primeiro, porque no processo de conhecimento
da arte são envolvidos, além da inteligência e do raciocínio, o afetivo e o emocional, que estão
sempre fora do currículo escolar. Existe a arte como expressão e a arte como cultura. A arte
como expressão, como já disse, é a capacidade de os indivíduos interpretarem suas ideias
através das diferentes linguagens e formas. A arte como cultura trabalha o conhecimento da
história, dos artistas que contribuem para a transformação da arte. É muito importante que o
aluno tenha um leque de conhecimento acerca do seu próprio país e do mundo. Não se conhece um país sem conhecer a sua história e a sua arte. além disso, as artes alargam a possibilidade de interculturalidade, ou seja, de trabalhar diferentes códigos culturais. A escola deve
trabalhar com diversos códigos, não só com o europeu e o norte-americano branco, mas com
o indígena, o africano e o asiático. Ao tomar contato com essas diferenças, o aluno flexibiliza
suas percepções visuais e quebra preconceitos.

Palavras-chave: Arte; crianças; educação; escola.
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INTRODUÇÃO

D

e acordo com Almeida (1995), a criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos que futuramente lhe ajudará a desenvolver de
maneira mais eficiente um aprendizado formal. Através das brincadeiras a criança
acaba explorando o mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus
sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para interagir. Toda teoria necessita, primeiro, de
uma conceituação.
Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte como
processo de desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade no universo lúdico, até onde
esse contexto influencia o desenvolvimento psicomotor da criança. Por fim, iremos identificar a
contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no processo de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança na educação infantil, sendo assim, determinar os objetivos precisos
para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como agente facilitador e enriquecedor,
respeitando o desenvolvimento da criança em suas especificidades.
Outra importante contribuição é o que Antunes (2004) traz sobre a temática. Para estes
autores, há de se buscar as seguintes ideias de outros pensadores: Em Platão, vê-se um ambiente propício para pensá-la pelo viés da reflexão não propriamente da arte, mas do belo, das ideias
e do ideal. Na Estética de Hegel ela aparece como fenômeno ligado à história e ao sintoma da
vida contínua, obstinada, do espírito, indicando aí o seu desenvolvimento. Nietzsche, acerca do
Nascimento da Tragédia, a enxerga como potência da própria vida, entrelaçada pelo delírio dionisíaco e pela beleza apolínea, eivada de embriaguez da alma.
Antunes (2004) nos fala da arte em sentido de metáfora da vida, com finalidades do
prazer e do deleite estético. Em busca de alguns paradoxos fundadores da arte, propõe quatro
momentos do julgamento estético, quais sejam: a satisfação desinteressada, a subjetividade
universal, a finalidade sem fim e a necessidade livre. Contudo, ainda sobre esta questão, o principal problema na definição do que é arte é o fato de que esta definição varia com o tempo e de
acordo com as várias culturas humanas.
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OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTES E
SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO

(propaganda de TV e publicitária gráfica, clipe
musical, internet) passaram a ser utilizadas pelos professores e alunos da educação básica.

Antunes (2004) relata de uma noção
que vislumbramos na atualidade, e que se encontra ainda fortalecida no passado, é que a
educação continua em parâmetros avaliativos
ultrapassados. Atentar-se para a díade cognição e arte é debruçar-se sobre as pontuações
de Pontes em que, para esta autora, as mudanças na concepção de Educação e de Arte
“e os estudos no sentido de resgatar esse conhecimento na escola têm colocado a importância das ações cognitivas sobre experiências
estéticas e artísticas e a relevância do contato/
diálogo com imagens de Arte”.

Notas musicais e propriedades da música. A música (do grego μουσική τέχνη - musiké téchne, a arte das musas) é uma forma de
arte que se constitui basicamente em combinar
sons e silêncio seguindo uma pré-organização
ao longo do tempo .Uma transcrição literal sobre sua definição é debruçarmo-nos sobre a
seguinte situação: 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.

Nessa situação, vale lembrar os apontamentos de Pontes em que, para ela, os cursos de formação para professores contribuem
para que as linguagens artísticas sejam concebidas apenas como instrumentos, pois em
sua maioria não atribuem à Arte o mesmo tratamento que atribuem às demais áreas, isto é,
não veem na Arte uma área de conhecimento
que possui peculiaridades que poderiam ser
o foco das reflexões e articulação de situações
de ensino por professores.
Um ponto especial a ser levantado neste tópico é a expressividade do homem pela
arte. Ponte ressalta que: A educação estética
e artística da criança, na escola, deve partir do
pressuposto de que ela está inserida no ambiente afetivo e social em que vai desenvolver
seu processo de socialização, isto é, desenvolver formas de ser e estar no mundo, entre elas
as das linguagens artísticas.
Não fugindo a esta situação positiva,
por volta da década de 80, novas abordagens
foram introduzidas no ensino da Arte no Brasil. A imagem ganhou um lugar de destaque
na sala de aula, o que representa uma das
tendências da Arte contemporânea e uma novidade para o ensino da época. As imagens
produzidas tanto pela cultura artística (pintores, escultores) como as produzidas pela mídia

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.

BREVE HISTÓRICO SOBRE A ARTE NO
BRASIL E NO MUNDO
Voltada para a educação na escola
Uma transcrição literal de arte no Brasil é o que
é apontado por Barbosa em que: Nas últimas
décadas do século XX, no Brasil, educadores
ligados à Arte têm empreendido o movimento de resgate de sua valorização profissional e
da valorização da Arte como um conhecimento
que deve estar presente nos currículos em todos os níveis de ensino.
Articulam, assim, diretrizes diferentes
para a presença desse conhecimento na escola. Essas diretrizes emergem como fruto da
luta em defesa da presença da Arte no currículo e de mudanças conceituais no seu ensino.
Mudança e valorização conceitual no intuito de
devolver – Arte à educação é favorecer a todos
o acesso aos códigos artísticos e às possibilidades de expressão desses códigos.
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Para Antunes (2004) o objetivo daqueles que acreditam nesses pressupostos conceituais é contribuir para a difusão da Arte na
escola, garantindo a possibilidade igualitária
de acesso ao seu conhecimento. É preciso levar a Arte, que está circunscrita a um mundo
socialmente limitado a se expandir, tornando-se patrimônio cultural da maioria. Ainda nesta perspectiva, Araújo e Fratari apontam que a
disciplina de desenho, trabalhos manuais, música e canto orfeônico, fazendo parte do currículo das escolas primárias e secundárias.
Com 30 anos de atividade em todo
o Brasil, o canto orfeônico foi substituído pela
educação musical, entre os anos 20 e 70 o
ensino de arte volta-se para o desenvolvimento
natural da criança. No período que vai dos anos
20 aos dias de hoje, vive-se um crescimento
cultural tanto dentro quanto fora das escolas.
A vivência do mundo simbólico e a
ampliação das experiências perceptivas que
fornecem elementos para a representação infantil dão-se no contato com o outro. Para Pontes, tal resolutividade beneficia os laços entre o
professor e o aluno que pode, através do trabalho com o aprimoramento das potencialidades
perceptivas, conforme as palavras da autora,
“enriquecer as experiências das crianças de
conhecimento artístico e estético, e isto se dá
quando elas são orientadas para observar, ver,
tocar, enfim, perceber as coisas, a natureza e
os objetos à sua volta”.
A linguagem simbólica é expressa pela
mímica, pelo grito, pelo canto, pela música,
pelo desenho, pela pintura, pela escultura e
principalmente pela linguagem corporal, permeada de gestos e movimentos, uma vez que
se forma a linguagem a criança se utiliza para
expressar e se comunicar, tendo seu corpo
como principal instrumento.

Antunes (2004), tendo em vista que as
crianças possuem características artísticas individuais, ressalto a importância de serem trabalhadas essas linguagens, pois, sendo a partir
das experiências em que elas vivem, constroem e reconstroem suas fantasias, ampliam o
conhecimento artístico-cultural que é um de
seus direitos, enquanto ampliam o conhecimento de si, do outro e do mundo. Para melhor
compreensão dessas questões na perspectiva
de melhor refletir sobre a influencia das aulas
de artes no desenvolvimento do aluno na educação infantil.
A arte acessa, tanto para quem faz,
quanto para quem usufrui, diversos elementos
da natureza humana, como 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. Na música “Paratodos”, Chico
Buarque traz uma série de referências simbólicas acerca de sua origem. Ele lista um pai
paulista, um avô pernambucano, um bisavô mineiro, um tataravô baiano, que não necessariamente dizem respeito a sua genealogia familiar,
mas a uma genealogia simbólica, humana.
A partir daí cita diversas outras referências musicais, como que descrevendo uma
genealogia musical sua. Tudo culmina na afirmação de uma identidade como artista brasileiro. Tais referências estão presentes no texto,
mas também na musicalidade, com arranjos e
harmonia inspirados na cultura brasileira. De
forma simples e simbólica, Antunes (2004) fala
de sua formação enquanto indivíduo e artista
através do texto, das imagens provocadas por
ele e da sonoridade. 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.
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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. 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 referencias.

POR QUE ARTE-EDUCAÇÃO
Para Aranha (2006), considerando o
conceito de arte e arte-educação, discutido até
agora e de seus elementos até aqui pontuados,
listamos algumas potencialidades do uso da
arte como estratégia ou metodologia na abordagem de conteúdos de disciplinas diversas. ·
Possui capacidade de seduzir e mobilizar.

É prazerosa, lúdica. · Torna-se também
sedutor para instituições financiadoras (por seu
potencial no que se refere a visibilidade). Metodologia é uma palavra composta por três vocábulos gregos: metà (para além de), odòs (caminho) e logos (estudo). O conceito faz alusão
aos métodos que permitem obter certos objetivos. Com base nisso, fazemos aos educadores
que pretendem valer-se da arte no processo
de ensino/aprendizagem a seguinte pergunta:
qual é o seu objetivo? Se, como foi dito, na
obra de arte não há certo e errado e ela mesma cria as regras enquanto se constrói, o que
vai orientar as escolhas do educador serão
seus objetivos. A preocupação com a situação
do ensino da Arte nas escolas, principalmente
na Educação Infantil foi o que me motivou e
orientou o desenvolvimento deste trabalho de
pesquisa nesta área.
Para Aranha (2006), em conversa informal com algumas mães, foram relatadas atividades desenvolvidas por seus filhos e suas
observações : “Foi meu olhar de mãe, através
da análise de algumas atividades desenvolvidas pelas minhas filhas na escola, que suscitou
para que a pesquisa seguisse este caminho.
Refletindo sobre o tema, busquei desenvolver
uma pesquisa com a proposta de investigar
como o ensino da arte vem sendo aplicado no
espaço educativo formal, na fase da educação
infantil, articulando a esta discussão as propostas de aulas de arte em ateliers livres. No primeiro capítulo são apresentados alguns fatores
relevantes quanto à importância do ensino da
arte para o desenvolvimento da criança”.

Facilita a abordagem de temas que
são, em geral, tabus. Permite ver ilustradas situações cotidianas. · Permite também o questionamento de padrões e valores estabelecidos. ·
Atinge o indivíduo (tanto quem apresenta quanto quem aprecia) em todos os níveis: racional,
físico, emocional, espiritual e social. · Além do
contato consigo mesmo, o contato com o outro
também em sua plenitude. · Exercita o trabalho
No segundo capítulo apresento alguns
coletivo. · Permite o contato com manifestações
culturais de seu povo e de outras localidades. · modelos de ensino que têm dado resultado no
ensino da arte. Como exemplo o método utilizado nas escolas da Itália, o método de Madalena Freire e o método de Fernando Hernandez, ambos buscam incentivar a exploração
do ensino da arte de maneira mais flexível e
dinâmica. Sugere-se a elaboração de projetos
como metodologia para o ensino da arte para
crianças por ser um método que explora com
maior profundidade cada tema, tendo como di-
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ferencial a flexibilidade no currículo e um maior
envolvimento entre alunos, professores e instituição. A partir desta pesquisa pretendo discutir a respeito da necessidade de um ambiente
voltado a arte como possibilidade de experimentação expressiva da criança nesta faixa de
escolarização. Um espaço de artes, dentro da
escola, contendo ateliês de experimentação
de várias linguagens artísticas, proporcionando vivências lúdicas significativas para a sua
formação.

Artes Visuais são linguagens, por isso
é uma forma muito importante de expressão e
comunicação humanas, isto justifica sua presença na educação infantil. Os primeiros anos
de vida da criança também são cheios de descobertas e criatividade e as atividades de artes
para educação infantil ajudam a desenvolver
isso. Os pequenos querem colorir seu universo, como o veem e mostrar suas preferências
em cores e desenhos quando não podem em
palavras ainda.

Para Aranha (2006), durante muito
tempo, a educação da criança foi considerada
uma responsabilidade das famílias ou de grupo social ao qual ela pertencia. Por um bom
período na história da humanidade, não houve
nenhuma instituição responsável por compartilhar esta responsabilidade pela criança com
seus pais e, com a comunidade as quais estes
faziam parte. Isso permite dizer que a Educação Infantil, como se conhece hoje, realiza de
forma complementar a família, é um fato muito recente. Nem sempre ocorreu do mesmo
modo, pois, a história conta que, por volta do
século XVII, com a implantação da sociedade
industrial, foram feitas novas exigências educativas para dar conta das novas ocupações no
mundo do trabalho.

Para Aranha (2006), um dos grandes
nomes da educação na infância, foi o maior defensor de atividades artísticas em sala de aula
como tarefa lúdica, bem como o incentivo ao
uso do brinquedo pelos educadores para estimular o aprendizado. A escola precisa para ser
atrativa sobretudo divertida e usar elementos
do dia a dia da criança é essencial para potencializar o aprendizado, por isso o brinquedo é
tão importante.
A criança, desde muito pequena, ainda bebê, se interessa e sua atenção se volta para o mundo de forma peculiar. Ela emite
sons, faz movimentos com o corpo, “rabisca”
as paredes da casa. Ao desenvolver atividades
rítmicas, ela começa a interagir com o mundo
sem precisar ser estimulada pelos pais ou educadores para tal experiência. O lúdico é tudo
que traz diversão, que faz a pessoa se sentir
bem, relaxar. Uma atividade de passeio com os
filhos ou amigos é estar sendo lúdico.

Enquanto desenham ou criam objetos,
as crianças também brincam de “faz-de-conta” e verbalizam narrativas que exprimem suas
capacidades imaginativas. Ela cria e recria individualmente formas expressivas, integrando
percepção, imaginação, reflexão e sensibilidaPara desenvolver-se o homem precisa
de, que podem então ser apropriadas pelas lei- do lúdico, pois traz prazer a vida e num mundo
turas simbólicas de outras crianças e adultos. tão cheio de problemas como temos hoje, o
lúdico deve fazer parte de nossas vidas diariaAs Artes Visuais expressam, comuni- mente. Há mais ou menos 300 a.c, já havia o
cam e atribuem sentidos a sensações, senti- lúdico nas atividades diárias do homem através
mentos, pensamentos e realidade por vários dos jogos como na Grécia antiga com os jogos
meios, dentre eles; linhas formas, pontos, etc. olímpicos.
As Artes Visuais estão presentes no dia-a-dia
da criança, de formas bem simples como: rabiscar e desenhar no chão, na areia, em muros,
sendo feitos com os materiais mais diversos,
que podem ser encontrados por acaso.
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A reinvenção das linguagens ocorre
não só na turbulência de nossos universos
particulares, no campo de nossas angustiadas
batalhas e de nossos momentâneos apaziguamentos, mas também na alegria do lúdico inerente aos desafios a que nos propomos ao inventarmos realidades (ARANHA, 2006, p.18).

Na escola CEMEI PALMARES, diariamente são inseridos jogos e brincadeiras devido a faixa etária. Segundo estatísticas realizadas pelos próprios professores, desde o início
do projeto que começou em fevereiro de 2018,
82% das crianças da creche tiveram um bom
desenvolvimento da linguagem oral, pois com
os brinquedos sonoros construídos na escola
Em sua fala e pesquisa sobre o lúdico, o cantar na hora das cantigas se tornou bem
Piaget utilizou se de jogos para investigar qual mais participativo.
simbologia trazia para quem o fazia. Segundo
Em maio de 2019 já podemos obserPiaget o desenvolvimento da criança se convar
o
ápice
do desenvolvimento na linguagem
creta ao brincar quando ela interage com o objeto ao qual está utilizado para a ação. A teoria oral das crianças participantes no projeto. Com
piagetiana diz que a brincadeira é espontânea brinquedos sonoros de sucata a escola deu
e livre, portanto a interação com o objeto do um pulo alto, pois crianças que só balbuciabrincar traz pleno desenvolvimento à criança vam agora já falam palavras completas devido
ao estímulo com cantigas e brinquedos sonopois para ela naquele momento tem grande
ros.
significado.
A partir destas estatísticas podemos
ver como o lúdico trouxe grande relevância
Seguindo esta teoria, na escola foi perpara o desenvolvimento do educando, desde
guntado aos professores se ao observarem
que haja interação de todos do grupo escoas crianças brincarem, se viam esta interação
lar. Transformando o objeto do brincar em algo
com o objeto e qual a interpretação deles re- simbólico e cheio de subsídios para construferente a esta ação. Em maioria responderam ção do conhecimento de forma agradável.
que viram sim esta interação que se realizava
cheia de significados para as crianças e até
Vygotsky é um sociointeracionista e
mesmo os professores que ali intermediaram parte do princípio que a interação do homem
as brincadeiras.
com o meio em que vive traz mudanças signiInteração esta que começou logo no
início quando se deu o projeto onde todos se
uniram para construção dos brinquedos, pois
pais, professores, comunidade e trio gestor agiram em prol do bem das crianças que também
produziram os brinquedos com auxílio de todos. Portanto na escola ou em casa, segundo
Piaget é possível trazer a simbologia às brincadeiras e daí sim preparar a criança para o
mundo real demonstrando que ela é livre para
imaginar e criar, porém que há regras a seguir
principalmente quando se brincam com jogos.

ficativas ao seu pensar. Essas mudanças partem das modificações que o homem faz no ambiente em que vive e acaba levando influências
a atitudes futuras.
Segundo a teoria de Vygotsky, nenhum
conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas sim é uma parceria entre outras que
acabam sendo mediadores desta construção.
A intervenção do educador, vem com o papel
de mediação e o que se observou na escola pesquisada é que esta mediação provocou
avanços que não ocorreriam espontaneamente.
Seguindo as teorias de Vygotsky, pode
observar-se que por meio das brincadeiras as
crianças reproduzem o discurso externo e internalizam construindo seus próprios pensamentos.
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Em suas escritas sobre o processo
de desenvolvimento da criança, nosso teórico também fala da importância da linguagem
no desenvolvimento cognitivo da criança pois
quanto mais contato com outras pessoas por
meio da fala, de conversas, melhor fica a sistematização de suas experiências frente aos processos de desenvolvimento. Este contato cria
uma zona de “desenvolvimento proximal”, que
se trata da distância entre o nível atual de desenvolvimento independente que determina a
capacidade de resolver um problema sozinho
e o nível atual de desenvolvimento potencial
que determina a resolução de um problema
com ajuda de um adulto.
Seguindo as zonas de desenvolvimento podemos observar que em certas atividades
as crianças necessitam de ajuda de um adulto,
como por exemplo a construção de brinquedos de sucata realizados na escola pesquisada. Porém há certas situações em que não há
necessidade de ajuda do adulto ou outro mais
capacitado, pois somente a sucata na mão das
crianças podem virar brinquedos imaginários.A
criança em si necessita de incentivos, motivações, mas também são capazes de criar situações imaginárias.

A brincadeira traz uma grande influência para o desenvolvimento infantil, pois ela
colabora com a interação social onde a criança age e satisfaz os desejos e imaginação da
criança no ato de brincar.
Na brincadeira a criança em simbologia, mas também tem regras de comportamentos condizentes com aquilo que está sendo
representado e que fará que a criança internaliza regras de conduta, valores, modo de agir
e de pensar do seu grupo social que orientará
e desenvolvera seu comportamento cognitivo.
No brinquedo, a criança se comporta além do
comportamento habitual da sua idade, além
de seu comportamento diário, no brinquedo é
como se ela fosse maior do que 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, 1999 p. 134-135).
Vygotsky em seus trabalhos atribui o
ato de brincar como fator principal da constituição do pensamento infantil. Brincando a criança revela seu estado cognitivo, visual auditivo,
tátil, motor enfim seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo
de eventos, pessoas coisas e símbolos. Mesmo com concepções diferentes sobre o desenvolvimento da criança, ambos acreditam que
o lúdico colabora com o desenvolvimento da
criança seja em sua simbologia ou em sua interação com o ambiente em que vive (VYGOTSKY, 1999).

Na CEMEI Palmares, foram criados diversos brinquedos, mas também foram deixados alguns materiais como caixas e garrafas
em seu estado natural para que as crianças
brincassem. Professores relataram que muitos
brincaram só com estes objetos de forma agradável e imaginária. Garrafas amassadas viraram skates, caixas de papelão se transformaram em casinhas e muitos outros brinquedos
Vygotsky traz à tona que para aprender
construídos somente pelo faz de conta.
a criança tem que interagir, portanto baseando
-se no projeto desenvolvido da presente escola
Ao brincar com uma caixa de papelão pesquisada podemos ver que a mediação do
e imaginar um carro, por exemplo, a criança professor na construção dos brinquedos foi de
relaciona-se com o significado e não com o extrema importância para o aprendizado das
concreto da caixa de papelão. A criança age crianças.
num mundo imaginário, onde o significado é
estabelecido pela brincadeira e não pelo objeto real presente.
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Já Piaget fala da simbologia, de jogos
onde a criança vai se desenvolvendo com o
significado real da brincadeira construindo e
seguindo regras. Comparando com o projeto
da escola pesquisada podemos ressaltar que
os jogos criados com materiais recicláveis trouxeram a brincadeira para a escola como uma
ação livre e espontânea onde as crianças observadas demonstraram seu prazer em construir e brincar.
Simbologia e mediação, ambas levaram a escola a elaborar um projeto onde o
lúdico trouxe grande relevância no desenvolvimento do educando. Deu significados ao brincar e ajudou o educando a elaborar seus próprios brinquedos com o auxílio de professores,
pais e alunos para um bem comum. Vygotsky
e Piaget tem teorias diferentes sobre desenvolvimento, porém levam a um só propósito que
é o bem-estar da criança. A escola é reconhecida como uma fase de transformação na vida
dos quais a frequentam, portanto se o ambiente onde este indivíduo frequenta é convidativo,
esta transformação ocorre de forma mais agradável.
Muitas vezes visualizamos escolas mecânicas com atividades repetitivas que desfoca
o educando e tirem seu interesse de frequentar
a escola. Mas como não perder o foco de escola transformadora e trazer o aluno para dentro dela?
Diante das pesquisas com os autores
Piaget e Vygotsky pode-se observar que o lúdico vem tomando as escolas como principal
atributo para alavancar o trabalho com os alunos e focar na real transformação que a escola
tanto promete. Tiram- se as atividades impressas que abarrotam as salas de educação infantil e insere-se o lúdico com brincadeiras e jogos que estimulem a criança a pensar e a criar.
Esquecem-se os papéis por um tempo, não que sejam menos importantes, mas
são desnecessários quando são utilizados em
peso. Como na escola pesquisada CEMEI Palmares, as crianças foram estimuladas a criar e
a brincar sozinhas ou acompanhadas de seus
professores, pai e colegas.

Como foi visto na estatística anterior
82% das crianças melhoraram suas dificuldades na linguagem oral, devido não só ao uso
das atividades diárias da sala que já foi citada
muitas vezes mecânica, mas também o uso
das cantigas com instrumentos musicais construídos por eles mesmos.
Diante de tantas conquistas é notório
dizer que houve um aumento de 76% da participação da família na escola devido ao projeto
realizado. Observa-se no gráfico que quando
chegamos no quarto trimestre, em meados de
outubro a participação da família na escola
aumentou de forma significativa pois tomaram
a frente do projeto como algo primordial ao
aprendizado das crianças.
Professores e gestores relataram que
a participação da família na escola melhorou
bem mais com o projeto, pois os pais perceberam que o lúdico é importante tanto na escola como em casa. Pais relataram também
que as crianças que brincam ao invés de ficar
no celular ou assistindo televisão ficam mais
calmas e desenvolvem-se melhor. Alguns pais
e pessoas da comunidade em si utilizaram os
conhecimentos adquiridos na construção de
brinquedos e jogos desenvolvidos na escola
para passar para seus conhecidos do bairro e
de outras comunidades.
Fotos das atividades realizadas são expostas sempre, e os pais estão com ideia de
uma feira cultural que demonstre todo trabalho
realizado na escola e arrecade fundos para a
mesma. A partir desses relatos a escola pesquisada passou a utilizar e a fazer diversas oficinas de brinquedos, brincadeiras e jogos na
escola envolvendo a família e a comunidade
em si.
As escolas em âmbito geral devem organizar-se e esquecer o mecanismo de atividades impressas e inserir o lúdico em seu espaço de forma a bem acolher essas crianças,
não provocando rupturas e impactos negativos
no processo de escolarização, mas sim trazer
relevância ao desenvolvimento do educando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho pode-se compreender que o lúdico na educação infantil ou na educação
como um todo é necessário para nortear as ações pedagógicas, sendo que contemplar o brincar é um fazer educativo cheio de significados. Com o lúdico o educando cria e recria métodos
de aprendizagem que estimulam a integração dos conhecimentos sociais e culturais.
Diante do que foi apresentado, é possível perceber que o aprendizado ocorre de forma
progressiva e continuada respeitando as necessidades da criança em seu desenvolvimento
inicial. Através das teorias de Piaget e Vygotsky, que aqui foram usadas para exemplificar o benefício do lúdico na educação, observou-se que os dois mesmo com concepções diferentes de
desenvolvimento chegam a um bem só, que é o bem-estar da criança.
A partir dos resultados demonstrados na pesquisa é possível ressaltar que as ações pedagógicas, rotinas e situações de aprendizagem que envolveram o lúdico tiveram grande êxito
nesta escola pois fizeram com que as crianças aprendessem de forma agradável.
Cabem às escolas promoverem ações como a escola CEMEI Palmares, que envolvam
o lúdico como forma de aprendizado e conscientização do brincar na educação infantil. Não
necessita ser especificamente o trabalho com construção de brinquedos com recicláveis, basta
inserir o brincar no currículo escolar.
A pesquisa se reportou em observações do desenvolvimento do projeto na presente
escola, e foi observado que ao propor esta situação de aprendizagem os professores e grupo
gestor se preocuparam em contextualizar, apreciar e o fazer deste projeto com total benefício da
criança, escola e família.
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MULTIDÃO: POR UMA ESCOLA SEM
PARTIDOS

RESUMO: O presente trabalho aponta que a sociedade brasileira é composta por uma multiplicidade de sujeitos e culturas, e que embora a Constituição Federal de 1988 garanta a educação
como um direito de todos os cidadãos, esta, por muitos anos tem reconhecido durante a escolarização básica apenas as identidades dos grupos sociais ou culturais dominantes e propagados
seus saberes aos demais cidadãos. Exposto isto, com objetivo de reconhecer as múltiplas culturas, as singularidades dos sujeitos e os diferentes tipos de conhecimentos (senso comum, filosófico, científico e religioso), com base em pesquisa bibliográfica, apresenta-se e confrontam-se os
conceitos de “povo” e “multidão” e suas contribuições para a organização do Estado Moderno
e da educação na formação do novo cidadão. No tocante à educação: ao tomar o “partido do
povo”, ela passa a ser caracterizada como “educação apartidária” por apoiar sua proposta de
educação nas teorias curriculares tradicionais e passa a ser executada por uma “escola sem
partido”; e ao tomar o “partido da multidão”, suas propostas educacionais são fundamentadas
nas teorias curriculares pós-críticas, as quais assumem características de “educação multipartidária” e desenvolvida pela “escola cem partidos”. Encerra-se indicando que, apesar da escola
ser um espaço destinado a todos, esta ainda precisa firmar-se como um espaço político de
negociações, diálogos, desconstrução dos discursos naturalizados e de formação de cidadãos
sensíveis e solidários aos diferentes sujeitos.
Palavras-chave: Escola; Partidos; Educação; Multipartidária; Povo; Multidão.
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INTRODUÇÃO

R

econhecidamente multicultural, o Brasil encara conflitos de ideias e culturas divergentes. Vive-se no país um cenário de contínuas discussões sobre política, economia, cultura etc. Se há um consenso nestes debates, é de que a educação é o
princípio para a solução de qualquer cenário que se julga um problema. Mas a própria educação
está no centro destes conflitos .
Podemos identificar uma crise dentro da educação, talvez não apenas de identidade,
mas sobre o que ela oferece. Pressupondo um país composto por sujeitos de diferentes culturas
(indígenas, africanas, europeias, americanas, asiáticas e outras tantas que não são passíveis de
classificação), identificamos problemas em como a educação vai se dirigir às pessoas e, também, no tipo de cidadão que ela quer formar.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996, a educação é um direito de todos, independentemente da cor da
pele, religião, gênero, opção sexual, classe social, cultura entre outros marcadores, sendo responsabilidade do Estado e das famílias que esse direito esteja acessível para toda a população
e que a educação oferecida possibilite “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, artigo 205).
Embora a legislação garanta o direito de todos os cidadãos à educação, questionamos
quais culturas e sujeitos são reconhecidos no processo de escolarização no ensino básico brasileiro. Deste modo, temos visto que, durante este processo, grande parte das instituições de
ensino tem tomado partido e propagado os saberes dos grupos hegemônicos ao privilegiar uma
determinada cultura em detrimento de outras.
Ao assumir a proposta de ensino monocultural levantamos algumas questões bastante
pertinentes à educação: Quem é representado no processo de escolarização básica? Como
identificar as características desse sujeito? Como lidar com aqueles que não se adequaram à
proposta?
Estas perguntas demandam longa reflexão e debate, e nos levam a um problema maior:
Como a educação é pensada e planejada? Os conhecimentos propostos nas escolas para a formação dos diferentes sujeitos visam à manutenção da sociedade (status quo) ou na construção
de uma sociedade justa e menos desigual? Como reconhecer as múltiplas culturas, sujeitos e os
tipos diferentes de conhecimentos presentes na sociedade (científico, senso comum, filosófico
e religioso)?
Este texto visa propor um caminho para responder a, talvez, principal questão aqui levantada: Reconhecer, durante o processo de escolarização, as múltiplas culturas e sujeitos e os
tipos diferentes de conhecimentos presentes na sociedade em busca de um cenário mais justo
e menos desigual. A fim de atingir esse objetivo, serão debatidos ao longo do texto os conceitos
de “povo” e “multidão”, para se entender o cenário educacional atual e também o seu público.
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ESTADO MODERNO: CONFIGURANDO
A NOVA ESTRUTURA SOCIAL
Segundo os autores, durante o século
XVII houve diversos debates nos campos das
teorias políticas e filosóficas nos quais os conceitos de povo e multidão entraram em confronto. Confronto que foi desencadeado a partir
das crises enfrentadas pelo Estado patrimonial
e absolutista, ocasionada pela modernidade
europeia, onde o acúmulo de capital desencadeou as revoluções burguesas, enfraquecendo
as estruturas do Estado patrimonialista, dando origem ao Estado-nação (HARDT; NEGRI,
2001/2014).
Na língua portuguesa povo e multidão
são compreendidos como sinônimos e apresentam significados parecidos, mas os conceitos a seguir mostrarão que “povo” e “multidão”,
mais que diferentes, são opostos.
O “povo” se constitui a partir de uma
concepção de unidade, se destaca por possuir
uma vontade e reduz as múltiplas singularidades a uma única identidade. Em contrapartida,
a “multidão” é composta da multiplicidade de
singularidades – diferentes grupos sociais, saberes, religiões, gêneros e orientações sexuais,
corpos, etnias, culturas, práticas corporais, visões de mundo, maneiras de viver, vontades
e forma de trabalho – o que impede que seja
atribuída alguma identidade (HARDT; NEGRI,
2001; 2014).
O duelo entre os conceitos visava definir qual seria o mais apropriado para auxiliar na
construção e organização de nova estrutura social dos Estados-nacionais (VIRNO, 2013). De
um lado estava Hobbes (1640, apud VIRNO,
2013, p.5), defendendo o conceito de “povo”,
justificando que só o “povo” teria a capacidade de resumir as múltiplas singularidades em
uma única identidade e as diversas vontades
da população numa única vontade, resultando
na homogeneidade dos diferentes sujeitos, o
que permitiria o “povo” ser facilmente representado por uma pessoa (rei) ou por um grupo de
pessoas (parlamento/assembleia) na nova organização social e sempre enfatizava que não
há Estado sem “povo”.

Do outro, defendendo a “multidão”, estava Espinosa (1677, apud, VIRNO, 2013, p.
4), contrário a homogeneização da sociedade
proposta pelo “povo” e seus representantes, a
“multidão” busca reconhecer as singularidades
e diversas vontades presentes na sociedade,
assim possibilita que a nova organização social fosse plural e coletiva.
A partir daí a nova estrutura social foi
constituída sob o conceito de “povo”, enquanto as propostas do conceito de “multidão” foram abandonadas. Hobbes (2006) defende
que, “[...] em qualquer governo, quem manda
é o povo [...], ao passo que a multidão é o
mesmo que os cidadãos, ou seja, os súditos.
Em uma democracia e em uma aristocracia,
os cidadãos são a multidão, porém, o povo é
a assembleia governante. Por outro lado, em
uma monarquia, os súditos são a multidão e
(apesar de parecer um paradoxo), o rei é o
povo” (p.190).
Ao enfatizar quem é o “povo” e a “multidão”, Hobbes apresenta que a nova estrutura
social seja composta por duas classes: governantes (povo) e governados (multidão). Sendo
assim, “o povo significa o poder e a multidão a
obediência” (AURÉLIO, 2009, p. XXXI).

EDUCAÇÃO:CONFIGURANDO O NOVO
CIDADÃO
Com a nova configuração do Estado
Moderno, a escola é chamada para contribuir
na formação do cidadão moderno (ex-súdito)
que possa atender às necessidades do Estado, agora regido ou governado pelo “povo”.
Desse modo, a escola que desde sua origem
era restrita as elites e mantida pela iniciativa
privada (igrejas, comunidades, famílias, mosteiros e outros), passa a ser financiada pelo Estado e destinadas a todos os cidadãos. Portanto,
de acordo com Aranha (2012, p.72):
[...]nas sociedades primitivas não há
escolas, e a educação é exercida pelo conjunto dos membros que as constituem. Quando
a produção dos bens ultrapassa o necessário
para o consumo imediato, fazendo surgir os excedentes, a estrutura da sociedade também se
677

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

altera, e as divisões de tarefas tendem a acentuar as diferenças sociais. O saber, que na tribo era coletivo, torna-se privilégio do segmento
mais rico, constituindo uma forma de fortalecimento do poder. Surge então a necessidade
da escola como instrumento de transmissão
do saber acumulado, embora restrito a alguns.
[...] apesar das diferenças entre a escola da
Antiguidade e da Idade Média, elas têm em comum o fato de exercer uma influência de certa
forma partilhada com a família, atribuindo-se à
escola mais a instrução que a formação integral do aluno. Portanto, a escola não se constituía um instrumento de ação educacional preponderante, nem uma instituição tão rigorosa
quanto se tornou a partir do Renascimento e
da Idade Moderna (ARANHA, 2012, p.72).
Conforme o autor (2012), compreendemos, então, que a escola surge e se transforma
a partir das necessidades da sociedade, ou
seja, ainda que destinada a uma pequena parcela da população (elite), a parte não atendida
pela escola acessava outros modelos educacionais, desenvolvidos por intermédios familiares, comunidades locais, líderes religiosos e
outros grupos sociais, por meio de vivências e
experiências.
Sendo assim, a educação oferecida
tanto pelas escolas e pelas famílias tinha como
objetivo atender apenas os interesses de seus
próprios grupos (família, cultura, grupo social),
o que permitia cada grupo se organizar da
maneira que desejasse, transmitindo saberes,
conhecimentos e ensinando técnicas que fossem de interesse do próprio grupo. As pessoas
estavam sujeitas às formações oferecidas por
seus respectivos grupos o que resultava em diferentes tipos de sujeitos. Porém, mais tarde,
a partir do século XVI (período marcado pela
transição da Idade Média para Idade Moderna), os rumos da educação mudam com a burguesia ascendendo ao poder e inaugurando “a
escola institucionalizada, semelhante àquela
que hoje conhecemos” (ARANHA,2012, p.73).
Tais mudanças fazem com que a escola se torne gratuita, laica, obrigatória e seja aberta a
todos os cidadãos independentes do grupo ao
qual pertencem (religião, família, cultura, entre
outros) e mantida pelo Estado.

Partindo do pressuposto dos conceitos
de “povo” e “multidão”, e que existe, na escola espaço destinado para ambos os grupos,
questiona-se a posição da instituição neste cenário. E de que forma sua posição e seu partidarismo influência na formação do cidadão
(ARANHA, 2012, p.72).
Sendo assim, apresentamos as características do partido do povo e partido da multidão e analisamos as teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas, pois, de acordo
com SILVA (2017, p.15), “as teorias do currículo
deduzem o tipo de conhecimento considerado
importante justamente a partir das descrições
sobre o tipo de pessoa que elas consideram
ideal”.

EDUCAÇÃO: ENTRE O PARTIDO DO
POVO E O PARTIDO DA MULTIDÃO
Para se filiar ao “partido do povo”, é
necessário que a educação escolar e seus
personagens (gestores e docentes) adotem
em seus processos de escolarização, teorias
curriculares e propostas educacionais que tenha a intenção de contribuir na construção e
no fortalecimento de uma identidade hegemônica (monocultural, cristã, branca, masculina,
heterossexual e conservadora) que represente
o “povo” e possa ser atribuída aos diferentes
sujeitos, a fim de transformá-los em “sujeitos
do povo” e na manutenção do modelo econômico, político e social vigente.
Sendo assim, ao compararmos a educação proposta pelo “povo” com as diversas
teorias curriculares (tradicionais, críticas e pós-críticas), vemos que as teorias tradicionais
também estão fundamentadas no conceito de
“povo”, ambas buscam privilegiar uma determinada cultura e uma única identidade, sexualidade, gênero, religião, etnia e tipo de conhecimento (científico), em detrimento de outras. De
modo geral, segundo Silva (2017), as teorias
tradicionais são consideradas teorias de aceitação, ajuste e adaptação, pois compreendem
a sociedade como harmônica e isenta de conflitos.
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No entanto, com base no conceito de
POVO: EDUCAÇÃO APARTIDÁRIA E
“povo”, nos objetivos das teorias tradicionais (aponESCOLA SEM PARTIDO
tados mais adiante no item 4.1) e nas considerações expostas ainda por Silva, denominaremos a
A teoria tradicional surge com claro obeducação idealizada pelo “partido do povo” de
jetivo em forjar, formar e transformar o ex-sú“educação apartidária” e as instituições de ensino
dito em cidadão para que este acesse o lugar
filiadas a esse partido de “escola sem partido”.
que lhe convém na nova organização social.
Para se filiar no “partido da multidão”, a
educação deverá se apropriar das teorias curriculares que sejam capazes de reconhecer: as múltiplas identidades subjugadas (negros, pobres,
mulheres, homossexuais, não cristãs, os excluídos
e marginalizados); as múltiplas culturas e as singularidades dos “sujeitos da multidão”; os diferentes
tipos de conhecimentos (científico, senso comum,
religioso e filosófico); que as identidades dos sujeitos não são fixas, pois estão em constantes transformações; e a educação como política.
Para isto, comparamos a educação proposta pela “multidão” com as diversas teorias curriculares e notamos que as teorias críticas e as
teorias pós-críticas dão luz e revela a “multidão”,
pois a primeira destaca que a educação tem finalidade política e busca combater as desigualdades
sociais e a segunda, fundamentada no pós-modernismo , aprofunda e amplia as análises para as
múltiplas culturas e outros marcadores de identitários, como: gênero, etnia, religião, sexualidade,
faixa etária, cultura, profissão, escolarização entre
outros.
Sendo assim, de acordo com as palavras
de Silva (2017), “nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada, mas que está, inevitavelmente, implicada em relações de poder” (p.16), e,
com base no conceito de “multidão” e os objetivos
das teorias pós-críticas, denominaremos a educação proposta pelo “partido da multidão” de “educação multipartidária” e as instituições de ensino
filiadas a esse partido de “escola sem partido”.
Após apontar os possíveis “lados” que a
educação possa abraçar, analisamos as teorias
curriculares (teorias pedagógicas) que circularam
e outras que ainda se faz presente nas escolas
brasileiras e observaremos que a educação brasileira, ora tem se coloca ao lado do “povo” e em
outros momentos ao lado da “multidão”.

Para isso, a teoria tradicional em sua
vertente religiosa no país tem seu início marcado pela chegada dos exploradores portugueses ao Brasil, em 1522, que, para assegurar
seu domínio e satisfazerem seus desejos (entre eles estavam à expansão do império e da
fé portuguesa), trouxeram os jesuítas para que
ficassem responsáveis pela educação formal
da, agora, colônia, entre os anos de 1549 e
1759.
Ao assumirem a educação da colônia,
os jesuítas organizaram todo processo de ensino por meio do documento Ratio Studiorum :
[...] composto de um conjunto de regras, que envolvia desde a organização escolar
e orientações pedagógicas até a observância
estrita da doutrina católica. O método de estudos contido no Ratio compreendia o trinômio
estudar, repetir e disputar, prescrito nas regras
do Reitor do Colégio, e como exercícios escolares havia a preleção, lição de cor, composição e desafio, práticas pedagógicas essas que
remetem diretamente à escolástica medieval,
configurando-se como Pedagogia Tradicional,
que na sua vertente religiosa, tornava a educação sinônima de catequese e evangelização.
A educação almejada pelo Ratio tinha como
meta a formação do homem perfeito, do bom
cristão e era centrada em um currículo de educação literária e humanista voltada para a elite
colonial (FONSECA, 2006).
Por volta de 1760, a vertente laica da
teoria tradicional é inaugurada por Marquês de
Pombal (1699-1782), quando esse é nomeado pelo rei de Portugal para deixar o reinado
moderno e competitivo com outras nações, e
permanece em larga utilização até 1930, fim
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da Primeira República. Então, Pombal dá início a série de reformas que acontecem a partir
desse período com a expulsão dos jesuítas e
a substituição do sistema educacional jesuítico
por um novo modelo educacional laico, o qual
se distancia da fé e dos ensinamentos cristãos,
e outros propostos pela burguesia por meio da:
[...] constituição dos chamados “sistemas nacionais de ensino” data de meados do
século passado. Sua organização inspirou-se
no princípio de que a educação é direito de
todos e dever do Estado. O direito de todos à
educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos interesses da nova classe que
se consolida no poder: a burguesia (SAVIANI,
1999, p.17).

TEORIA NOVA
Originada por meio do movimento educacional conhecido como Escola Nova, que surgiu
com o início das “críticas à pedagogia tradicional
formuladas a partir do final do século passado
foram, aos poucos, dando origem a uma outra
teoria da educação” (SAVIANI, 1999, p.19).
O movimento educacional Escola Nova
nasceu no final do século XIX, a partir das críticas
à pedagogia tradicional formuladas nas épocas
anteriores, como define Saviani, e deram origem
a um novo modo de pensar a educação, de modo
que a teoria curricular escolanovista passou a ter
grande influência no cenário nacional a partir do
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de
1932 - Manifesto que propunha novas diretrizes
para a reconstrução da educação nacional, tendo
Anísio de Teixeira como uns de seus principais
idealizadores, no qual defendia a implantação de
escola pública, laica e gratuita para todos os cidadãos (NUNES, 2000).

Desse modo, ofertar a educação para
todos os sujeitos, é um dos meios eficazes
para que o novo cidadão adquira os conhecimentos necessários e deixem suas condições
de súditos e ignorantes (desprovido de conheEssa nova teoria buscou fazer com que
cimento), evitando que fique marginalizado na
os
excluídos,
marginalizados e não capturados
nova estrutura social.
pela teoria tradicional, tivessem seu direito à educação reconhecido e com intenção de construir
Para salvar o novo cidadão da ignouma sociedade em que os cidadãos respeitem
rância ou da falta de conhecimento, a escola
os diferentes tipos de sujeitos, desse modo, torassume o papel de “difundir a instrução, trans- nava-se sabido que todos tinham necessidades
mitir os conhecimentos acumulados pela hu- diferentes (SAVIANI, 1999). Ou seja, aqui se inimanidade e sistematizados logicamente” (SA- cia uma nova forma de olhar o estudante com
VIANI, 1999, p. 18), e ao professor cabia a ao auxílio da psicologia, pois até então não havia
missão de organizar os conteúdos necessários um olhar diferenciado para os diferentes sujeitos,
e transmitir tais conhecimentos aos estudantes, acreditava-se que todas as pessoas aprendem
enquanto a esses restavam apenas aprender do mesmo jeito.
o que lhes eram ensinados por seus mestres
No entanto para o desenvolvimento dos
(docentes).
educandos, foi necessário que docentes deixasDessa forma, o estudante se tornaria o sem de lado o papel de transmissor de saberes
cidadão almejado pelo “povo”, que a princípio e assumisse a função de mediador do processo
era caracterizado como: homem, heterossexu- educacional, buscando: valorizar as aptidões individuais; reconhecer os conhecimentos prévios
al, perfeito, cristão e conhecedor das grandes
dos estudantes para adaptá-lo ao meio em que
obras literárias (vertente laica), dos saberes,
vive; e permitir que por meio de diversas ativihábitos e valores da classe dominante.
dades práticas (individuais ou em grupos)os
estudantes aprendam os conteúdos de seus interesses, recorrendo “a pesquisa, a descoberta,
o estudo do meio natural e social, o método de
soluções de problemas” (LIBÂNEO, 1990, p. 25).
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A teoria escolanovista foi dividida em
duas vertentes, diretiva e não diretiva, a fim de
alcançar a formação integral dos estudantes. A
vertente diretiva era caracterizada por responsabilizar os estudantes (sujeitos do conhecimento)
sobre sua educação e promover a autoeducação,
enquanto na vertente não-diretiva, o docente não
dirigia o processo educacional, buscando assim
promover a realização pessoal e o auto desenvolvimento do educando (LIBÂNEO, 1990).

escolares compromissos para formar pessoas
com conhecimentos, destrezas, procedimentos
e valores de acordo com esta nova filosofia
econômica”.

Tais necessidades fazem com que a
escola se estruture a partir das novas exigências impostas pelos setores industriais e tecnológicos, preparando trabalhadores aptos e
qualificados, evitando que cidadãos incompeDesse modo a teoria educacional esco- tentes, ineficientes e improdutivos, acessem o
lanovista “estava convencida de que a verdadeira mercado de trabalho (SAVIANI, 1999).
democracia seria instaurada pela “escola redenNo entanto, com a rejeição e marginatora”, na qual todos poderiam garantir “um lugar
ao sol” a partir de seu talento e esforço” (ARA- lização dos cidadãos classificados como inNHA, 2012, p. 170).
capazes pela sociedade, a educação e todo
processo de escolarização passou a ser planejada por especialistas, a fim de diminuir as
TEORIA TECNICISTA
interferências no processo de ensino e ampliar
A partir dos sinais de desgaste da Teo- sua eficiência.
ria Nova (escolanovista) em meados do século
Para alcançar os objetivos propostos,
XX, “surgem propostas de inspiração tecnicista, baseadas na convicção de que a escola só as instituições escolares assumem propostas
se tornaria eficaz se adotasse o modelo empre- de ensino de caráter instrucional, no qual cabe
sarial” (ARANHA, 2012, p. 175).No entanto, a aos docentes apenas aplicar os conteúdos deteoria tecnicista passa ter maior influência a finidos pelos especialistas e aos educandos repartir de 1964, com o início da ditadura mili- alizar as atividades propostas. Nesse caso nem
tar. Nesse período, o governo brasileiro buscou o docente nem o estudante participavam da
alavancar o desenvolvimento industrial do país, proposta de ensino oferecida pela escola, mas
investindo nas indústrias de origem nacional e a teoria garantia que quem se sujeitar por meio
abrindo o país para empresas multinacionais. de seu próprio esforço e dedicação encontraria
um lugar no mercado de trabalho, se tornaria
Desse modo, com a reformulação da um cidadão desejável, bem visto pela sociedaorganização das empresas, o surgimento de de e o verdadeiro representante do povo.
novas técnicas e processos de produção pauMULTIDÃO: EDUCAÇÃO
tados na racionalidade e eficiência para resultar em maior produtividade, fez-se necessárias
MULTIPARTIDÁRIA E ESCOLA SEM
mãos de obras condizentes com a demanda
PARTIDOS E TEORIAS CRÍTICAS
do mercado de trabalho e o avanço tecnológico (LIBÂNEO, 1990; SUHR, 2012).
A “educação multipartidária”, assim
como a “escola sem partidos” é resultante dos
De acordo com (TORRES SANTOMÉ apontamentos iniciais realizados pelas teorias
1998, p.20), “[...] os novos modelos de produ- críticas (reprodutivista e progressista), as quais
ção industrial, sua dependência das mudanças percebem que a escola está sujeita aos desede ritmo nas modas e necessidades preferidas jos da classe dominante (povo) e denunciam
pelos consumidores e consumidoras, as estra- que a escolarização básica influencia a divisão
tégias de competitividade e de melhora da qua- social presente na sociedade.
lidade nas empresas, exigem das instituições
681

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

A teoria crítica acreditava que, ao tornar a escola um espaço destinado para a socialização dos conhecimentos científicos e universais aos “sujeitos da multidão”, a educação
estaria de fato contribuindo com a diminuição
da desigualdade social, fortalecimento da democracia, reconhecimento da classe subjugada, assim como auxiliar na conscientização,
emancipação e autonomia dos cidadãos, pois
estes podem compreender que a sociedade é
permeada por conflitos, resultando assim na
transformação da sociedade. Porém, a ligação
entre “educação multipartidária” e teoria crítica
é parcial, uma vez que a “escola cem partidos”
discorda de contribuições propostas pela perspectiva crítica (NERY; SOUZA 2016, p. 204).
[...] mesmo denunciando a opressão,
a exploração e a alienação que regulam as relações sociais, o currículo crítico ainda não é
capaz de atender às diversas características
que configuram a multidão. Por isso é um equívoco acreditar que só a luta de classes poderá
mudar as condições de desigualdade geradas
pela sociedade capitalista, pois ao não considerar as formas de opressão baseadas no gênero, religião, etnia, raça, sexualidade, entre outras, não combate a construção das diferenças
geradas discursivamente, o que impossibilita
o reconhecimento da totalidade dos sujeitos e
não faz cessar o poder do “povo” sobre a “multidão” (NERY; SOUZA 2016, p. 204).
Embora as teorias críticas deem um
passo importante em direção a “educação
multipartidária”, elas não reconhecem a multiplicidade de singularidades que compõe os
“sujeitos da multidão”. Sendo assim, a “educação multipartidária”, para ser concretizada na
“escola cem partidos”, passou a contar com as
teorias pós-críticas, as quais buscaram ampliar
e aprofundar as análises iniciadas pelas teorias
críticas.

TEORIAS PÓS-CRÍTICAS
De acordo com Silva (2017), as teorias
pós-críticas são compostas pelos: multiculturalismo crítico, estudos feministas, teoria queer,
estudos culturais, estudos étnicos e raciais,
pós-modernismos, pós-estruturalismo, pós-colonialismo, pedagogia como cultura e a cultura
como pedagogia. Estas teorias buscam romper com o “sujeito moderno”(racional, livre e
autônomo), pois este é apenas uma “ficção”,
ou seja, para as teorias pós-críticas o “sujeito
moderno” “não pensa, fala e produz: ele é pensado, falado e produzido” (p.113), por diferentes discursos e instituições sociais, resultando
assim em um sujeito fragmentado, dividido e
contraditório.
Apoiada no pós-modernismo, as teorias pós-críticas rompem com “as grandes narrativas ” e buscam elaborar entre as diversas
concepções de mundo, sociedade, comunidade, corpos, religiões, sexualidades, sujeitos e
outros .
O pós-modernismo privilegia o pastiche, a bricolagem, a paródia e a ironia [...] a
mistura, o hibridismo e a mestiçagem – de culturas, de estilos, de modos de vida. [...] prefere
o local e o contingente ao universal e ao abstrato. [...] inclina-se para a incerteza e a dúvida,
desconfiando profundamente da certeza e das
afirmações categóricas (SILVA, 2017, p. 114).
Diferentemente das teorias tradicionais
e das teorias críticas, as teorias pós-críticas
interpretam que as relações de dominação e
opressão de um grupo sobre o outro, ou do
“povo” sobre a “multidão”, se sobrepõem às
divisões de classes sociais, pois estas também
estão presentes nas relações de gênero, etnia,
raça, sexualidade, faixa etária, religião, região,
comunidade, saberes, profissões entre outros e
enfatizam que a identidade do sujeito pós-moderno é descentrada, múltipla e fragmentada.

Dessa forma, para que a “educação
multipartidária” seja o principal alicerce da “escola cem partidos”, caberá à mesma:
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[...] em vez de preservar uma tradição
monocultural, a escola está sendo chamada a
lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer
os diferentes sujeitos socioculturais presentes
em seu contexto, abrir espaços para a manifestação e valorização das diferenças. [...]A escola sempre teve dificuldade em lidar com a
pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e
neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a
homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença, e para o cruzamento de culturas constitui o
grande desafio que está chamada a enfrentar
(MOREIRA; CANDAU; 2003, p. 161).
Portanto, fica evidente a impossibilidade de continuarmos pensado em uma educação fundamentada em uma única cultura e que
ainda defenda os interesses do “povo”, mas,
devemos propor uma educação que encare o
desafio de reconhecer a “multidão”.

ESTUDOS CULTURAIS

Desse modo, com esse novo entendimento de cultura é possível olhar para a escola e para sociedade em geral e reconhecer os
diferentes grupos sociais e as multiplicidades
de obras(artísticas, livros, quadros, fotografias,
revistas, músicas, teatros, documentários, práticas corporais, comidas, alimentações, hábitos e
costumes) encerrando assim o privilégio de uma
cultura em detrimento de outras.
Ao fundamentar a “educação multipartidária” nos Estudos Culturais, os diferentes conhecimentos científicos, senso comum, religiosos e
filosóficos, sejam eles universais ou locais, que
farão parte do currículo da “escola cem partidos”
passam a ter o mesmo valor, ou seja, assim como
não há uma cultura superior a outra, também
não há conhecimento que seja superior ao outro. Sendo assim, independentemente de como
este conhecimento seja classificado (científicos,
senso comum, religiosos e filosóficos, universal
ou local) este é reconhecido “como um objeto
cultural” (SILVA, 2017, p. 133).

Ainda assim para Silva (2017, p. 135136), “todas as formas de conhecimento são
vistas como resultado dos aparatos – discursos,
práticas, instituições, paradigmas – que fizeram
com que fossem construídas como tais”. Ao romper com um currículo escolar compostos por
conhecimentos hegemônicos (universais e científicos), a “escola sem partidos” permite que o
novo currículo escolar seja composto por conhecimentos oriundos de diversos grupos sociais e/
ou culturais. Assim possibilitando aos estudantes
novas maneiras de compreender o mundo, a soConforme Neira e Nunes (2009, p. ciedade, região, reconhecer os diferentes grupos
sociais e seus saberes, hábitos, costumes, modo
188), nos Estudos Culturais:
[...] o conceito de cultura acolheu novas de pensar, crenças, rituais entre outros.
problematizações, ampliando seu espectro de
A abertura do currículo para o reconhecianálise e incorporando os domínios do popular.
mento
dos
conhecimentos dos diferentes grupos
O caráter hierárquico, elitista e segregacionista
da cultura, ou seja, seu enfoque como elemen- cria “um campo de luta em torno de significação
e da identidade” (SILVA, 2017, p. 134). Quer dito de distinção social que realça a erudição, a
zer que, a inclusão ou exclusão de conhecimentradição literária e artística, e os padrões estétos de quaisquer grupos sociais no currículo, não
ticos elitizados por um grupo autodenominado acontecem de forma passiva, pois diferentes grusuperior, foram abandonados para contemplar pos reivindicam que seus conhecimentos tenham
o gosto das multidões, agregando novas pos- lugar no currículo. Tais reivindicações são recosibilidades de sentido (NEIRA; NUNES (2009, nhecidas por seu caráter político.
p. 188).
Os Estudos Culturais é uma das diversas teorias pós-críticas que abraça e reconhece a “multidão” e seus sujeitos. Uma das peculiaridades da teoria é romper com a ideia de
que a cultura está relacionada apenas a classe
dominante ou aos modos de vida do “povo” e
suas obras artísticas e/ou literárias. A cultura,
aqui, passa a ser vista “como forma global de
vida ou como experiência vivida em um grupo
social” (Silva, 2017, p 133).
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Os Estudos Culturais reconhecem a impossibilidade de realizar análises neutras e imparciais em quaisquer temas, assuntos estudados e
discutidos em salas de aula, assumindo, assim,
a impossibilidade de ser apartidário e isento de
quaisquer interesses. Desta forma, a teoria cultural toma partido da “multidão” propondo uma escola “multipartidária” que reconhece os saberes,
a cultura e a singularidade do estudante.
Para tais fins, as análises culturais propostas pelos Estudos Culturais tem por objetivo
desconstruir o que é considerado “comum”, “normal”, “natural” para aos olhos dos educandos e
da sociedade, apontando que a concepção de
mundo, sociedade, conhecimento, homens, mulheres, jovens, crianças, identidade, religião, sexualidade, gênero, classe social, cultural, práticas
corporais, hábitos, costumes, escolarização, profissão, educação e outros são construções culturais.

político, um local de negociações, do diálogo democrático, das desconstruções dos discursos naturalizados, do reconhecimento dos diferentes sujeitos e culturas, a fim de contribuir na formação
de um cidadão sensível e solidário aos diferentes
sujeitos, reconhecendo suas histórias, suas lutas,
suas necessidades, fazendo desta uma sociedade mais justa e menos desigual. Nesse sentido
a “multidão” continuará na luta por uma “escola
sem partidos”.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi elaborado por meio de
pesquisas bibliográficas, desenvolvido a partir
de materiais publicados, neste caso foram utilizados livros, artigos científicos, revistas eletrônicas e textos de leis publicados na internet.
A escolha do tema se deu a partir das
vivências e observações das aulas, análises de
documentos (projetos políticos pedagógicos,
diários, relatórios, materiais didáticos, livros,
cadernos de alunos e propostas curriculares)
realizados durante os estágios obrigatórios, em
escolas públicas e privadas que ofertam o ensino básico no município de São Paulo.

Estas concepções, por serem construções culturais, são diversas e exclusivas de determinados grupos, o que acaba impossibilitando
que sejam unificadas e homogêneas para toda
a sociedade. Por exemplo, quando os diferentes
grupos sociais apresentaram suas concepções
de sociedade, cada um deles terá olhares diferentes, mesmo que possam em um aspecto ou
outro encontrar ponto comum ou semelhante. O
Após a escolha do tema, demos início
mesmo ocorrerá com as propostas educacionais
ao levantamento bibliográfico para compreenexistentes, quando algumas se colocam ao lado
der e reconhecer durante o processo de esdo “povo” e outras ao lado da “multidão”.
colarização, as múltiplas culturas presentes na
Como demonstrado nos exemplos en- sociedade, a fim de se obter uma sociedade
tendemos que, se há diferentes grupos elabo- mais justa e menos desigual.
rando variadas concepções de sociedades nas
Desse modo, para atingir tais objetivos,
quais algumas se direcionam ao “povo” e outras
à “multidão”, fica evidente que o duelo “povo” iniciamos o presente trabalho confrontando os
versus “multidão” não findou no século XVII com conceitos de “povo” e “multidão” e a partir dos
Hobbes (1640) e Espinosa (1677), e a confronto mesmos analisamos: a) a organização da nova
está reaberto. Após centenas de anos sob o do- estrutura social do estado moderno; b) o pamínio do “povo” é chegada a hora da educação pel da educação e suas contribuições para a
ser governada pela “multidão”.
formação dos novos cidadãos; c) as diferentes
teorias curriculares educacionais (tradicionais,
Governada pela “multidão”, a “educação críticas e pós-críticas) utilizadas pelos docenmultipartidária” disseminada pela “escola cem
tes para formação de determinados tipos de
partidos”: a) auxiliará os estudantes a reconhececidadãos durante a escolarização básica. Conrem que a sociedade é composta por múltiplos e
singulares sujeitos; b) fará da escola um espaço cluímos o texto apresentando uma síntese do
trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em pesquisa bibliográfica, demos início ao trabalho apresentando e confrontando os conceitos de “povo”, defendido por Hobbes (1640), e “multidão”, por Espinosa (1677),
assim como a interferência dos mesmos conceitos na organização da nova estrutura social do
estado moderno.
A princípio vimos que tais conceitos surgiram em meados do século XVII (período de
transição do Império para o Estado-nação) e buscavam propor diferentes formas de construção
de uma sociedade mais justa e menos desigual, mas após longos confrontos, o conceito de
“povo” sai vitorioso.
Com a vitória do “povo”, foi necessário transformar os súditos imperiais em cidadãos
modernos para que estes pudessem assumir a identidade e as características necessárias para
se adequarem a nova estrutura social. Para tais fins, exigiram dos novos cidadãos diversas mudanças, na língua falada e escrita, hábitos, costumes, religião, saberes, modos de pensar, falar,
alimentar, vestir, organizar, planejar, viver e a escola que era um espaço destinado apenas para
as elites, tornou-se um lugar destinado a todos os cidadãos.
No entanto, ao tornar a educação escolar um direito de todos e confrontá-la com os conceitos de “povo” e “multidão”, notamos que a escola tomou o “partido do povo”, no momento
em que suas propostas passaram a privilegiar as seguintes questões: teorias curriculares tradicionais (tradicional, nova e tecnicista), as quais se destacavam por seus supostos desinteresses,
neutralidade política (apartidária), promessas de igualdade de oportunidades e a inclusão de
todos os cidadãos na nova estrutura social; os conhecimentos produzidos pelas ciências e considerados universais; a construção e manutenção de uma identidade hegemônica com características cristãs, brancas, masculinas, heterossexuais, conservadoras de acordo com o modelo
social, político e econômico. Por isso, passamos a chamar a educação proposta pelo “povo” de
“educação apartidária” e denominamos de “escola sem partido” as instituições escolares que
aderem essa proposta.
Contrária a “educação apartidária” desenvolvida pela “escola sem partido”, as denúncias
realizadas pelas teorias críticas e aprofundadas e ampliadas pelas teorias pós-críticas acabaram
colocando em destaque o principal problema apontado nesta pesquisa: a necessidade do reconhecimento da multiplicidade de culturas e singularidade dos sujeitos presentes na sociedade e
nas escolas de ensino básico do país.
Em contrapartida para superar o problema apresentado, buscamos propor que um dos
caminhos possíveis para o reconhecimento da multiplicidade de culturas e as singularidades dos
sujeitos, seria fundamentar a educação básica e seus processos de escolarização no conceito
de “multidão” - a qual se apresenta como múltipla, plural, coletiva, nega homogeneidade em
defesa das singularidades e diversas vontades dos cidadãos.
Sendo assim, passamos a chamar de “educação multipartidária” as propostas educacionais fundamentadas no conceito de “multidão” e denominamos as instituições de ensino que
aderem tais propostas de “escola cem partidos”.
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Para isto, ao tomar o “partido da multidão”, a educação permite que as escolas, junto
com o corpo docente, possam fundamentar suas propostas de ensino nas teorias curriculares
pós-críticas (neste trabalho destacamos os Estudos Culturais) que, diferente das teorias curriculares tradicionais, buscam romper com os privilégios de uma determinada identidade, grupo
social ou cultural e com as “grandes narrativas” fundamentadas nas ciências e propagadas pelo
“povo”, e reconhecer: que as teorias educacionais são permeadas de interesses políticos, o
que acaba impossibilitando que as mesmas sejam apontadas como neutras, desinteressadas e
apartidárias; as múltiplas identidades subjugadas; as múltiplas culturas e as singularidades dos
“sujeitos da multidão”; os diferentes saberes (científico, senso comum, religioso e filosófico),
deixando claro que todos possuem o mesmo valor e que as identidades não são fixas e estão
em constantes transformações.
Por fim, é indispensável que as escolas e os docentes se apropriem das diferenças
existentes entre os conceitos de “povo” e “multidão” e ampliem seus conhecimentos acerca
das teorias pós-críticas, assim, estes poderão propor atividades de ensino e propostas educacionais alinhadas aos diferentes sujeitos, e fazer da escola um espaço político, de negociações,
do diálogo democrático, das desconstruções dos discursos naturalizados, a fim de contribuir na
formação de cidadãos sensíveis e solidários.
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DIREÇÃO OMISSA: DIFERENÇAS ENTRE
ENSINOS PÚBLICOS E PRIVADOS

RESUMO: Este artigo tem o objetivo geral de discutir a respeito da diferença entre os níveis
ensinos em nosso país. Como sabemos, no Brasil e em muitos países latino-americanos prevalecem diferenças notáveis entre as instituições educacionais do setor privado e as da administração pública. A importância que a educação pública tem desempenhado nos últimos
trinta anos desde que, desde os anos noventa, a escolaridade cresceu significativamente,
principalmente nos níveis inicial e intermediário. Dada a natureza obrigatória da escolaridade,
o Estado viu a necessidade de criar as escolas necessárias para frequentá-la, as quais, devido
ao constante crescimento da população, ainda são insuficientes. Isso se reflete no alto número de alunos por turma e por professor, que devem não apenas servir quase o dobro de
estudantes que no setor privado, mas geralmente com remuneração e benefícios mais baixos.
Consequentemente, a tendência de estagnação e abandono é desproporcional quando comparada às escolas particulares.

Palavras-chave: Abandono; Educação; Importância
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INTRODUÇÃO

O

maior problema da desigualdade entre as escolas públicas e privadas é a setorização e segregação do setor estudantil, uma vez que, no imaginário dos pais,
os professores de educação pública não podem proporcionar a seus filhos a
mesma qualidade daqueles que pertencem à escola de setor privado. A educação tende a ser
erroneamente concebida como um serviço sujeito à concorrência no mercado, uma concepção
baseada na diferença entre o capital econômico de ambos os provedores.
Enquanto a grande massa de estudantes opta pela educação pública, com suas notórias
deficiências em todas as áreas: infraestrutura inadequada, condições insalubres, professores
desatualizados, remuneração muito baixa, incluindo injustiças e maus-tratos, principalmente devido a fatores socioeconômicos; Crianças e jovens sortudos recebem treinamento educacional
mais exigente e certamente de melhor qualidade. Há, como em tudo, exceções à regra, ou seja,
professores preocupados, dedicados à missão de treinar pessoas úteis, mesmo nas condições
mais adversas de seu trabalho diário; Além disso, estudantes responsáveis que, desde os primeiros anos, conhecem o compromisso de crescer intelectualmente como a única maneira de
prosperar e ter sucesso na vida; ambos pertencentes à escola pública.
Um professor de escola particular com uma boa remuneração só pode se dedicar a ele
e fazer todo o seu esforço, porque não há maiores restrições que o impelem a buscar outra renda, como acontece com o professor de escola pública, que deve correr todos os dias, pulando
de um emprego para outro, esquecendo o cansaço e negligenciando o feedback acadêmico, o
que torna o trabalho de ensino medíocre e, consequentemente, o coloca como inelegível para
qualquer oportunidade de emprego. Ambos treinam gerações com grandes diferenças na qualidade do ensino-aprendizagem que proporcionam. Como mudar essa ordem das coisas? O que
é necessário para melhorar a qualidade do ensino, especialmente nas escolas públicas mais
populares da população? Não há novas receitas, elas são sempre as mesmas.
É para isso que isso leva, sem dúvida, continuar com o colonialismo mental de épocas
passadas, com a subjugação permanente de nossos ideais e expectativas, com o atraso na dinâmica da vida atual, que traz consigo conflitos, lutas internas, anarquia, caos experiencial; um
terreno fértil para o crime, no qual a vida das pessoas tem um preço, da qual elas não podem
mais viajar livremente ou expressar opiniões, em suma: perda de autonomia individual, risível e
incongruente em um estado que se proclama democrático.
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veem sentido na organização das aulas, nos
conteúdos, nas estruturas de controle etc. Da
De acordo com estudiosos, o tempo mesma forma o professor não vê sentido em
de permanência dos alunos dentro das esco- ensinar alunos que não se interessam pelas
las vem sendo já há algum tempo tema de aulas, que não têm respeito nem educação.
muitas discussões entre os especialistas em
Na concepção de Freire, o princípio
educação. As escolas têm que lidar com a
diversidade de ritmos de aprendizagem num da Criação de Sentido vem dizer justamente
tempo muito limitado. Os diferentes tempos de a importância de revermos as relações humaaprendizagem dos alunos e o tempo mínimo nas estabelecidas entre os atores do processo
de permanência oferecido pelas escolas gera ensino-aprendizagem e destes com o saber.
um grande descompasso que culmina em fra- Criação de sentido significa possibilitar um tipo
de aprendizagem que parta da interação e das
casso e em desistências.
demandas e necessidades das próprias pesHoje em dia muitas estratégias e prá- soas. Quando a escola respeita as individuaticas metodológicas vêm sendo discutidas e lidades de alunos e professores ambos veem
apresentadas aos professores para tentar fazer sentido no que fazem.
com que todos os estudantes aprendam, como
A sociedade atual, embora muitas vepor exemplo a discussão sobre a ampliação
do tempo de permanência dos estudantes nas zes não tenha bem claro de que tipo de educação seus jovens necessitam, já não está mais
escolas.
indiferente ao que ocorre nos estabelecimen“Ampliar o tempo de crianças e jovens tos de ensino. Não apenas exige que a escola
em situações de ensino é bandeira fundamen- seja competente e demonstre ao público essa
tal na busca pela equidade e pela qualidade na competência, com bons resultados de aprendieducação, além de ser uma das metas do Pla- zagem pelos seus alunos e bom uso de seus
no Nacional de Educação (PNE): oferecer edu- recursos, como também começa a se dispor
cação em tempo integral em, no mínimo, 50% a contribuir para a realização desse processo,
das escolas públicas, de forma a atender, pelo assim como a decidir sobre os mesmos (DEmenos, 25% dos alunos da Educação Básica. LORS, 1999).

DIFERENTES TEMPOS

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,
Segundo Paulo Freire, no livro Pedago- desempenho, competitividade e produtividade.
gia do Oprimido, o problema da falta de sentiA escola, como instituição social, predo está no fato de que o ensino é distanciado
das experiências que alunos e também os pro- cisa acompanhar as mudanças da sociedade
fessores vivem fora da escola. Os alunos não e, principalmente, contribuir para o desenvolO foco de nosso apoio está na disseminação para a implementação de um modelo
de escola pública de tempo integral de qualidade e replicável em larga escala nas redes
públicas, que considera a escola como um espaço que destina ao estudante mais do que
aulas que constam no currículo escolar, mas
também oportunidades para que ele aprenda
e desenvolva práticas que irão apoiá-lo no planejamento e execução de seu projeto de vida”(INSTITUTO NATURA).
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vimento 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”.
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 (BRASIL 1996).

ta, 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 educadores, 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”.
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
O conhecimento da História da Educa- visão de Ganzeli (2005). De acordo com Freire
ção possibilita aos gestores à construção de (1996):
uma escola mais coerente com o seu projeto
político-pedagógico, tornando-a um instrumento para a construção de uma sociedade jus692
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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 (FREIRE, 1996, P.126).
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.

TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO
Como vimos na seção anterior, na concepção de Freire (1996), é fundamental considerar, porém, que o professor é um profissional
que precisa estar em constante reflexão com
seu grupo, de maneira que as ações pedagógicas sejam efetivamente articuladas. Para que
isso ocorra, a formação inicial parece não ser
suficiente visto que, ao longo de sua trajetória, os educadores da primeira infância terão
desafios diferentes, se observarmos que eles
receberão grupos diferentes a cada ano.

estavam acostumadas a uma rotina mecânica,
e tiveram que incorporar novas práticas, que
lhe exigiram esforços tanto do ponto de vista
intelectual quanto acadêmico e/ou profissional
(FREIRE, 1996).
A rotina de uma instituição de ensino
é mutante, pois passa por situações diferentes
a todo o momento. As crianças avançam de
acordo com os estímulos dos educadores, e
de acordo com a convivência com seus pares.
Não se trata de uma educação que privilegia
o espontaneísmo, mas a composição de uma
ação

PLANEJADA E DISCUTIDA
AMPLAMENTE.
O professor tem o papel de mediador
cultural, isto é, ele está entre a criança e a cultura, com todos os conhecimentos, valores e
procedimentos dos quais as novas gerações
necessitam e desejam se apropriar para viver
em nossa sociedade, necessita conhecer tanto
o sujeito quanto o objeto de sua ação, isto é,
a criança com a qual trabalha, os aspectos da
cultura na qual pretende inseri-la e as características específicas do conhecimento que pretende ajudar a criança a construir, no caso, a
linguagem escrita em toda a sua complexidade
(DICKEL, 1998); Sabemos que a familiaridade
com um conhecimento só se adquire com seu
uso constante. Assim, para o(a) professor(a)
formar leitores e produtores de texto, é necessário que a escrita e a leitura sejam parte integrante de sua vida e, sobretudo, que este tenha
uma relação afetiva com essas atividades, realizando-as com prazer.

Diante do exposto, fica evidente a importância da formação continuada, sobretudo,
pelo fato de que tais instituições de ensino passaram por mudanças significativas em quase
duas décadas. Outro ponto a ser destacado é
que, em face de natureza das transformações
ocorridas nestas instituições de ensino, as educadoras precisaram se adequar a uma nova
Dickel (1998) analisa que os professorealidade.
res “produzem em suas práticas, uma riqueza
de conhecimento que precisa ser, juntamente
Isso pode ter gerado um sentimento de com as suas experiências, assumida como
insegurança a estas profissionais, bem como ponto de partida de qualquer processo de
a necessidade de novos olhares sobre sua aperfeiçoamento de seu trabalho e de mudanprática. É natural do ser humano temer e até ça na escola” (DICKEL, 1998, p.41).
mesmo repelir o que ele não conhece ou não
tem familiaridade. Com as educadoras, isso
pode ter ocorrido, até mesmo pelo fato de que
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Segundo Tardif, “parece banal, mas um
professor é, antes de tudo, alguém que sabe
alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros.” (TARDIF, 2005, p.
31). Para esse autor, o saber do professor vem
de diversos contextos sociais como, por exemplo, os grupos familiares, diversas instituições
e grupos diversos. Entretanto, a relação do professor com os saberes não se reduz apenas
a uma função de transmissão de conteúdos e
conhecimentos já constituídos.

Os professores desempenham papéis
vitais na vida dos alunos em suas salas de aula.
Os professores são mais conhecidos pelo papel de educar os alunos que são colocados
sob seus cuidados. Além disso, os professores
desempenham muitos outros papéis na sala de
aula. Os professores definem o tom de suas salas de aula, constroem um ambiente acolhedor,
orientam e educam os alunos, tornam-se modelos e ouvem e procuram sinais de problemas
(TARDIF, 2005).

Para Tardif (2005), o saber docente por
ser definido como saber plural, em sua prática
emprega-se, no entanto, vários saberes como
os saberes de formação profissional, (das ciências da educação e da ideologia pedagógica),
saberes disciplinares, saberes curriculares e os
saberes experienciais:

Os professores também desempenham
um papel importante na sala de aula quando se
trata do meio ambiente. Os alunos geralmente
imitam as ações de um professor. Se o professor preparar um ambiente acolhedor e feliz, é
mais provável que os alunos sejam felizes. Um
ambiente definido pelo professor pode ser positivo ou negativo. Se os alunos sentirem que
o professor está com raiva, eles podem reagir
negativamente a isso e, portanto, o aprendizado
pode ser prejudicado. Os professores são responsáveis pelo comportamento social em suas
salas de aula. Esse comportamento é principalmente um reflexo das ações da professora e do
ambiente que ela define (TARDIF, 2005).

Os saberes de formação profissional
são aqueles que o professor adquire através
do conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, nesse
sentido, esses conhecimentos se transformam
em saberes de formação científica ou erudita,
que incorporada a prática docente, poderá se
transformar em prática científica ou em tecnologia da aprendizagem. Isso acontece através
da formação inicial ou continuada dos professores, pois é no “decorrer de sua formação
que os professores entram em contato com as
ciências da educação” (TARDIF, 2005, p. 37).
O autor aborda ainda sobre os saberes
pedagógicos que são provenientes das reflexões sobre a prática educativa, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas
coerentes de representação e de orientação da
atividade educativa.
Dentro das reflexões sobre a docência
na alfabetização e o modo ou método abordado um recurso hoje muito utilizado é o lúdico
na sala de aula, com brincadeiras e jogos que
introduzem o aluno no mundo acadêmico fazendo com que a criança seja participante da
construção do seu processo de aprendizagem.
Agora estudaremos alguns desses conceitos
(TARDIF, 2005).
.

Os professores normalmente não se
consideram modelos, no entanto, inadvertidamente são. Os alunos passam muito tempo com
o professor e, portanto, o professor se torna um
modelo para eles. Isso pode ser um efeito positivo ou negativo, dependendo do professor. Os
professores estão lá não apenas para ensinar
as crianças, mas também para amar e cuidar
delas. Os professores geralmente são altamente respeitados pelas pessoas da comunidade e,
portanto, tornam-se um modelo para os alunos
e os pais (TARDIF, 2005).
Outro papel desempenhado pelos professores é o papel protetor. Os professores são
ensinados a procurar sinais de problemas nos
alunos. Quando os comportamentos dos alunos
mudam ou os sinais físicos de abuso são notados, os professores são obrigados a examinar o problema. Os professores devem seguir
os procedimentos da faculdade quando se trata
de acompanhar todos os sinais de problemas
(TARDIF, 2005).
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Ser professor é muito mais do que
apenas executar planos de aula. No mundo
de hoje, o ensino é uma profissão multifacetada; os professores geralmente desempenham
os papéis de pais substitutos, disciplinador de
classe, mentor, conselheiro, contador, modelo,
planejador e muitas outras funções relacionadas. Os professores do ensino fundamental
desempenham um papel importante no desenvolvimento dos alunos. O que os alunos aprendem em seus anos de formação pode moldar
os homens e mulheres que se tornarão (TARDIF, 2005).
O papel do professor é claramente
mais do que apenas planejar e executar planos
de aula. Em alguns sentidos, como o professor
passa tanto tempo com os alunos, ele ou ela
pode se tornar o terceiro pai do aluno. Os professores podem ser um modelo positivo constante para seus alunos, principalmente para
crianças que não têm uma base familiar sólida.
Obviamente, o papel do professor como semi
parental depende em grande parte da idade e
do grau das crianças que eles ensinam. A professora de jardim de infância desenvolve em
seus filhos habilidades básicas necessárias
para se destacar e progredir até o próximo ano,
enquanto uma professora das séries intermediárias ensina informações específicas sobre um
determinado assunto (TARDIF, 2005).
Os papéis dos professores hoje são
consideravelmente diferentes do que costumavam ser. Os professores receberam um currículo específico para ensinar e um conjunto
de instruções sobre como ensiná-lo, usando
os mesmos métodos para todos os alunos.
No mundo de hoje, o papel de um professor
é bastante multifacetado. O trabalho deles é
aconselhar os alunos, ajudá-los a aprender a
usar seu conhecimento e integrá-lo em suas
vidas para que se tornem membros valiosos
da sociedade. Os professores são incentivados a adaptar os métodos de aprendizado ao
aprendizado de cada aluno, para desafiá-los e
inspirá-los a aprender.A moderna profissão de
professor também se ocupa de assumir papéis
mais amplos para promover a educação (BRASIL, 2016).

O papel do professor vem mudando dramaticamente nas últimas décadas, refletindo uma
sala de aula mais centrada no aluno. Mudamos
de um ponto de vista que enfatizava “como ensinamos” para um que agora se concentra em
“como eles aprendem” (BRASIL, 2016). O que
esperamos ver na sala de aula hoje centrada no
aluno ou no aluno?
• Alunos que criam produtos significativos para eles;
• Alunos ampliando suas vozes com
confiança, cada um com seu estilo
único e genuíno;
• Alunos pensando com complexidade
e aplicando conhecimentos e habilidades a novas situações;
• Alunos que usam ferramentas para se
comunicar de maneira convincente;
• Alunos refletindo sobre seus aprendizados e experiências através da descoberta;
Essa mudança de perspectiva não significa que o papel do professor seja diminuído;
na verdade, é exatamente o contrário (BRASIL,
2016).
Um dos aspectos mais difíceis de se tornar professor é aprender a motivar seus alunos. É
também um dos mais importantes. Os alunos que
não estão motivados não aprenderão efetivamente. Eles não retêm informações, não participam e
alguns deles podem até se tornar perturbadores.
Um aluno pode ser desmotivado por vários motivos: eles podem sentir que não têm interesse no
assunto, achar os métodos do professor pouco
atraentes ou se distrair com forças externas. Pode
até vir à luz que um aluno que parecia desmotivado realmente tem dificuldade em aprender e precisa de atenção especial (BRASIL, 2016).
Provavelmente isso deveria ter sido mais
adiante na lista, mas a complementa bem como
uma habilidade inerente a alguns educadores,
mas que também é ensinada em programas de
preparação de professores. É também uma habilidade que não pode ser supervalorizada em uma
sociedade em que muitas pessoas não veem o
valor da educação e não estão interessadas em
se envolver (BRASIL, 2016).
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Olhando para trás nesta lista, está claro
para mim que a preparação dos professores para
a sala de aula deve ser exatamente isso - formação de professores ou ensinar as pessoas a serem professores. A Internet e nossa sociedade em
rápida evolução tornam a maioria dos assuntos
que poderiam ser aprendidos como importantes,
desatualizados no momento em que o novo professor conseguiria aplicá-la de qualquer maneira.
É melhor ensinar aos professores como ensinar
e aprender por eles mesmos do que ensinar a
eles uma quantidade finita de informações que estão rapidamente desatualizadas. Segundo Delors
(2003):

Cabe ao professor trabalhar para alcançar essa aprendizagem, pois a arte ajuda
no desenvolvimento emocional, intelectual, físico, social, estético/criador. Embora motivar os
alunos possa ser uma tarefa difícil, as recompensas valem a pena. Os alunos motivados estão mais animados para aprender e participar.
Simplificando: Dar uma aula cheia de alunos
motivados é agradável para professores e alunos. Alguns alunos são auto motivados, com
um amor natural pelo aprendizado. Mas mesmo com os alunos que não têm esse impulso natural, um ótimo professor pode tornar o
aprendizado divertido e inspirá-los a alcançar
todo o seu potencial (PEREIRA (2011).

A qualidade de ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos professores, do que pela sua formação inicial… A formação
contínua não deve desenrolar-se, necessariamente, apenas no quadro do sistema educativo: um
período de trabalho ou de estudo no setor econômico pode também ser proveitoso para aproximação do saber e do saber-fazer (DELORS, 2003, p.
160)

Uma Universidade que se preocupa
em fornecer ao aluno um ambiente saudável,
agindo de acordo com os princípios morais
que o cercam se torna um instrumento de ensino e disseminação de cultura e conhecimento, construindo indivíduos em sua totalidade,
consciente de sua liberdade, integrados com
questões que o cercam e preocupado com sua
responsabilidade social. Segundo Vasconcelos
Freire, (1996, p. 43) destaca que “na for- (2012):
mação permanente dos professores, o momento
fundamental é a reflexão crítica sobre a prática.
O filósofo norte-americano John Dewey
É pensando criticamente a prática de hoje ou de (1859-1952) defendeu fortemente os ideais de
ontem que se pode melhorar a próxima prática”. liberdade e democracia no ensino. De forte
Nossos professores precisam ser pensadores e tendência pragmática e liberal, seus escritos
aprendizes de ponta, designers instrucionais, de- defendem uma escola essencialmente empírifensores de crianças, ativistas, políticos e pales- ca, do aprender fazendo, da experimentação.
trantes motivacionais. Muitos têm essas qualida- Para ele o foco do ensino é o aluno e suas nedes naturalmente, mas os programas de formação cessidades, é o compartilhar de experiências
de professores podem, ou devem ter como objeti- e a escola precisa criar espaços que estimuvo cultivá-las na próxima geração de educadores. lem a criatividade, o lazer e as descobertas.
Seu pensamento foi âncora para o construtiDe acordo com Pereira (2011, p. 69):
vismo e o escolanovismo, uma vez que para
Dewey educação é a reconstrução da experiA docência, portanto, é uma atividade ência. Influenciou o pensamento de seu aluno
complexa porque a realidade na qual o professor de pósgraduação Anísio Teixeira, impulsionanatua é dinâmica, conflituosa, imprevisível e apre- do-o a divulgar sua obra no Brasil, marcando
senta problemas singulares que, portanto exigem fortemente as bases do movimento da Escola
soluções particulares. Exige mobilização de sabe- Nova, (VASCONCELLOS, 2012, p. 157).
res para o cumprimento do objetivo de educar que
é: o desenvolvimento das diferentes capacidades
Os alunos buscam aprovação dos
– cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de professores e reforço positivo e têm maior
inserção social e de relação interpessoal – dos probabilidade de ficar entusiasmados com o
educandos, que se efetiva pela construção de co- aprendizado se sentirem que seu trabalho é renhecimentos (PEREIRA (2011, p. 69):
conhecido e valorizado. Você deve incentivar
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a comunicação aberta e o pensamento livre
com seus alunos para que eles se sintam importantes. Seja entusiasta. Elogie seus alunos
com frequência. Reconheça-os por suas contribuições. Se a sua sala de aula for um lugar
amigável, onde os alunos se sintam ouvidos e
respeitados, eles estarão mais ansiosos para
aprender. Um “bom trabalho” ou “bom trabalho” pode percorrer um longo caminho (VASCONCELLOS, 2012).
Para o autor (2012), professores com
ensino de alta qualidade tendem a fazer e descobrir mais sobre seu próprio ofício, extrapolando os limites de seu aprendizado e ensino,
procurando os novos tópicos e maneiras de
ensinar. No entanto, para atingir seu potencial
máximo, o desenvolvimento profissional contínuo deve ser implementado em seus cronogramas. Eles receberam treinamento adequado
sobre informações atualizadas e novas pesquisas sobre gerenciamento de sala de aula, sobre ferramentas tecnológicas emergentes para
a sala de aula, novos recursos curriculares e
muito mais, podem se tornar um fator de sucesso para suas escolas. O melhor desenvolvimento profissional é contínuo, colaborativo, conectado e derivado do trabalho com os alunos
e da compreensão de sua cultura (VASCONCELLOS, 2012).

Embora alguns workshops curtos sejam eficazes na introdução de novos tópicos,
os workshops mais eficazes são ministrados
ao longo do tempo e envolvem atividades práticas e interação. Isso também permite que mais
perguntas e discussões ocorram ao longo das
apresentações. O desenvolvimento profissional
contínuo é fundamental para os professores
que desejam ser ótimos em seus trabalhos e
oferecer o melhor aos seus alunos todos os
dias (VASCONCELLOS, 2012).

O ENSINO INTEGRAL
Historicamente, a educação em tempo
integral no Brasil é foco do interesse de educadores e legisladores como um dos pilares da
educação integral, a qual deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas
dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural – e se constituir como projeto
coletivo, compartilhado por crianças, jovens,
famílias, educadores, gestores e comunidades
locais (SANTOS, 2013). No Brasil, duas experiências se destacam.
Em 1950, na Bahia, Anísio Teixeira
idealizou uma “pequena universidade infantil”,
cujas diferentes atividades seriam distribuídas
por vários prédios constituindo o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR). Cavaliere
(2010, p. 249) relata que “quando ainda iniciante no campo da educação, como diretor da
Instrução Pública do Estado da Bahia, Anísio
Teixeira realizou, em 1927, sua primeira viagem
aos EUA”.

O desenvolvimento profissional é importante porque a educação é um campo em
constante crescimento e em constante mudança. Isso significa que os professores devem
ser aprendentes ao longo da vida para ensinar
cada novo grupo de alunos. Esse desenvolvimento não apenas permite que os professores
aprendam novos estilos, técnicas e dicas de
Naquela viagem, que durou sete meensino, mas também interage com educadores ses, Teixeira assistiu a cursos na Universidade
de outras áreas, a fim de melhorar seu próprio de Columbia e visitou instituições de ensino.
ensino (VASCONCELLOS, 2012).
Em 1928, voltou aos EUA para aprofundar
seus estudos e obter o diploma de Master of
Arts da Universidade de Columbia (CAVALIERE, 2010). Cavaliere (2010, p. 249) acrescenta que o curso proporcionou contato “com as
obras de John Dewey e W. H. Kilpatrick, as
quais marcaram fortemente sua formação e lhe
deram as bases teórico-filosóficas para a construção de um projeto de reforma para educação brasileira”.
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Na capital do estado do Rio de Janeiro, na década de 1980, Darcy Ribeiro criou
os Centros Integrados de Educação Pública
(CIEP), com o objetivo de proporcionar educação, esportes, assistência médica, alimentos
e atividades culturais variadas, em instituições
fora da rede educacional regular, funcionando
de acordo com um projeto pedagógico único
e com uma organização escolar padronizada,
com oito horas diárias (MENEZES, 2001). Militão e Kill (2015) consideram superado o período das experiências pontuais e esparsas de
implantação da escola de tempo integral no
país. Para os autores, vislumbra-se a consolidação de uma política pública nacional que garanta a ampliação do tempo de permanência
na escola, embora a universalização da escola
de tempo integral esteja longe de representar a
realidade da educação pública brasileira.

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).

Otoni (2007), ao analisar a primeira década de vigência da LDB/1996, comenta que
a ampliação do período de permanência diária
na escola pode afetar diretamente o rendimento dos alunos, uma vez que deve ser usada
para o reforço e acompanhamento escolar,
Em âmbito estadual, o reconhecimento
bem como para o desenvolvimento de ativida- da necessidade da melhoria na qualidade da
des artísticas, culturais e esportivas.
Educação Básica levou a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a implantar,
O autor enfatiza que o êxito da exten- em 2012, o Programa de Ensino Integral (PEI)
são do tempo de permanência da criança na nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamenescola depende de sua concepção no âmbito tal e Médio de Tempo Integral, instituído pela
da proposta pedagógica dos estabelecimentos Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro
de ensino, pressupondo-se condições adequa- de 2012, alterada pela Lei Complementar nº
das à que esse período adicional faça parte de 1.191, de 28 de dezembro de 2012 (SÃO PAUum conjunto de ações educativas inovadoras e LO, 2012).
estimulantes para os alunos e os profissionais
da educação (OTONI, 2007).
Naquele ano, aderiram ao Programa
16 escolas, 11 diretorias e foram atendidos 5
A Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, mil alunos. Em 2013, a adesão foi ampliada
que instituiu o Plano Nacional de Educação para 69 escolas, 38 diretorias e 17 mil alunos.
(PNE), enfatiza a ampliação progressiva do Em 2014, são 182 escolas, 64 diretorias e 55
tempo escolar tanto no âmbito do ensino fun- mil alunos (SÃO PAULO, 2014, p. 1). Desde
damental como no da educação infantil deter- então, constata-se um crescimento exponenminando um mínimo de sete horas diárias para cial de escolas que ingressaram ao PEI de tal
a escola de tempo integral (BRASIL, 2001).
sorte que, a partir de 2017, 308 unidades passaram a oferecer esse novo modelo de ensino
em tempo integral, atendendo mais de 104 mil
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estudantes do Ensino Fundamental e Ensino
Dessa maneira, o sujeito deve ser conMédio, segundo informações da Secretaria de siderado do ponto de vista biopsicossocial.
Educação do Estado de São Paulo (2018).
O autor acrescenta ainda que “o sujeito multidimensional é um sujeito desejante, que [...]
As unidades oferecem estrutura com tem demandas simbólicas, busca satisfação
laboratórios, disciplinas eletivas e jornada de nas suas diversas formulações de realização”
oito a nove horas em média. As Diretrizes das (GONÇALVES, 2006, p. 130). Depreende-se
Escolas de Tempo Integral defendem que a das palavras do autor que a pessoa, em sua
função social da escola representa a “alavanca totalidade, integra aspectos biológico-corpode um processo que visa à formação de pes- rais, sociais, cognitivos, afetivos, morais, em
soas aptas a exercerem sua plena cidadania” um contexto de tempo e espaço.
(SÃO PAULO, 2006, p. 14). Com esse intuito,
as diretrizes preveem a “ampliação do tempo
Dessa forma, um processo educativo
físico com a intensidade das ações educacio- integral deve abranger todos estes aspectos de
nais” (SÃO PAULO, 2006, p. 5), com uma nova modo integrado, visando à formação e ao deorganização curricular que propõe a manuten- senvolvimento humano global e não apenas ao
ção do currículo básico do ensino fundamental acúmulo informacional. Guará (2006, p. 16) enenriquecido com “procedimentos metodológi- fatiza que “a concepção de educação integral
cos inovadores” (SÃO PAULO, 2006, p. 11).
que a associa à formação integral traz o sujeito
para o centro das indagações e preocupações
Bakunin (1979, p. 20) já defendia a da educação”. Nesse sentido, educação inteeducação integral sob um aspecto sociopolí- gral se associa à concepção filosófica de hotico ao questionar se “poderá ser completa a mem integral, entendido em sua totalidade, enemancipação das massas trabalhadores en- globando “suas faculdades cognitivas, afetivas,
quanto receberem uma instrução inferior à dos corporais e espirituais” (GUARÁ, 2006, p. 16).
burgueses”, considerando que “pedimos para
o povo [...] instrução integral, toda a instrução,
Para Mathias (2006), a concepção de
tão completa como o requer a força intelectual educação integral a partir da formação integral
do século”.
do ser humano amplia o conceito de educação
e abre espaço para que a sociedade como um
Marx e Engels (1992) consideram que todo se envolva e se torne responsável pela
a educação deve integrar educação intelectu- formação de novas gerações. Desse modo,
al, educação corporal e educação tecnológica, a educação integral não só contempla o ser
que inicia as crianças e os adolescentes no humano de forma integrada como também
manejo de ferramentas essenciais aos diver- a diversidade dos espaços educativos como
sos ramos industriais.
conceito fundamental. Diversos espaços de
Gonçalves (2006, p. 130) coloca que aprendizagem possibilitam “a ampliação de
tradicionalmente se entende educação integral repertórios relacionais, culturais, científicos, arcomo a que leva em conta “o sujeito em sua tísticos, todos importantes para a criação de
condição multidimensional, não apenas na sua significados, compreensão da realidade e audimensão cognitiva, como também na compre- mento da capacidade de intervenção positiva”
ensão de um sujeito que é sujeito corpóreo, (MATHIAS, 2006, p. 12).
tem afetos e está inserido num contexto de relações”.
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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 Secretaria 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 conjuntamente. 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).
Paiva, Azevedo e Coelho (2014, p. 51)
informam que a contemporaneidade apresenta
novos aspectos da educação integral, a educação integral e o tempo integral, “seja pelas
propostas governamentais de ampliação da
jornada diária escolar, seja pelas reflexões de
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pesquisadores que se dedicam ao estudo desta temática”. Para esses autores, na atualidade
a educação integral apresenta caracterizações
que podem ser expressas pelas seguintes relações: [...] educação integral na perspectiva de
promover proteção integral a crianças e adolescentes; educação integral a partir da oferta
de um currículo escolar integrado e; educação
integral associada ao tempo integral, ou seja,
a ampliação das horas diárias em que o aluno
permanece na escola.
Levando em consideração que a Educação Integral tem como foco “captar a complexidade de uma pessoa em sua totalidade,
propondo o desenvolvimento cognitivo, emotivo, espiritual e físico”, Gouveia (2006, p. 84)
apresenta as características principais da ação
pedagógica integral:
um roteiro de aprendizagem que abrange os campos ético, estético e político; a noção
de ciclo de vida que considera o aprendizado
ao longo da vida, não se restringindo à escola; atendimento das satisfações humanas, tais
como criação, proteção, afeto, compreensão,
identidade, lazer-ócio, liberdade e participação;
garantia dos direitos de educação, abrangendo
os aspectos de aceitabilidade, acessibilidade,
exequibilidade; formulação políticas educativa, econômica, social e cultural sob uma ótica
transetorial (GOUVEIA, 2006, p. 84).
Essas características atendem ao que
dispõe a Constituição Federal (BRASIL, 1988),
em seu Artigo 205, ao determinar que a educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, “visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 121).

Do mesmo modo, o texto referência,
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece a educação como “um compromisso
com a formação e o desenvolvimento humano
global, em suas dimensões intelectual, física,
afetiva, social, ética, moral e simbólica” (BRASIL, 2017, p. 5).
Nesse contexto, Gouveia (2006, p. 84)
considera que “a educação integral é realizada
por meio de uma equação político-pedagógica
que, sustentada por esses princípios, articula
sujeitos da aprendizagem, objetos de conhecimento”. A noção de sustentabilidade é outra
marca da Educação Integral, uma vez que se
compromete com processos educativos contextualizados e com a interação permanente
entre o que se aprende e o que se pratica. Cavaliere (2002, p. 266) já defendia a criação de
“condições para o estabelecimento de um convívio intenso, autêntico e criativo entre todos os
elementos da comunidade escolar”.
Para isso, é necessário que o ambiente
escolar congregue crianças e adultos em experiências democráticas, a partir das quais torna-se possível construir essa nova identidade.
De acordo com o documento Base Nacional
Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 11), um
dos fundamentos pedagógicos da educação
refere-se à equidade que “reconhece, aprecia
e os padrões de sociabilidade das várias culturas que são parte da identidade brasileira”. Ao
compreender que a diversidade é inerente ao
conjunto dos alunos, a equidade “requer que a
instituição escolar seja deliberadamente aberta
à pluralidade e à diversidade, e que a experiência escolar seja acessível, eficaz e agradável
para todos, sem exceção [...]”.
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OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA

RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica com o foco voltado à Gestão Democrática
na escola pública. Temos como objetivos para este artigo, conhecer os aspectos da Gestão
Democrática na escola pública, além dos aspectos da legislação pertinente ao tema escolhido. Realizar uma análise sobre as definições do Projeto Político Pedagógico e do Conselho
de Escola e discorrer sobre o papel que desenvolvem como pressupostos na consolidação
da Gestão Democrática. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola é uma das maneiras
mais eficazes de garantia da gestão participativa e democrática de educação, sendo um plano
orientador das práticas pedagógicas e das ações que se desenvolvem nas unidades escolares. Este documento possibilita uma forma de participação coletiva garantindo os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças, meninos e meninas, jovens e adultos,
que são educados e cuidados na Unidade Educacional. O Conselho de Escola se torna uma
forma de efetivar as decisões de maneira democrática na escola envolvendo os diferentes
membros que compõem a escola. Para que a escola seja um espaço democrático é preciso
que haja o envolvimento de todos, professores, alunos, famílias, comunidade e gestão escolar,
todas as decisões devem ser tomadas de maneira coletiva.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Conselho Escolar; PPP; Gestão Democrática.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma revisão bibliográfica com o tema voltado à gestão democrática
na escola. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer os pressupostos da Gestão Democrática na escola pública e apresentar os aspectos da legislação pertinente ao tema escolhido. Analisar e explicitar as definições e concepções do Projeto
Político Pedagógico Educacional e do Conselho de Escola e o papel que desenvolvem como
elementos na consolidação da Gestão Democrática.
Um dos princípios de gestão pode ser caracterizado pela maneira como as pessoas
participam na tomada de decisões na escola e qual é o envolvimento da comunidade neste
processo. O diretor de escola é o responsável pela gestão da escola com os demais pares, ele
deve integrar as ações para que a aprendizagem dos alunos seja efetivada.
O Projeto Político Pedagógico é um dos elementos de consolidação da gestão democrática, documento que reúne os princípios, objetivos e metas a serem executados e alcançados, além de todas as ações desenvolvidas no contexto escolar, para a garantia dos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças, meninos e meninas, jovens e adultos,
que são educados e cuidados na Unidade Educacional.
Um projeto bem estruturado e elaborado com o compromisso com a qualidade da educação, cria uma identidade na escola e envolve todos os membros que fazem parte deste processo
e da tomada de decisões. A escola possui autonomia para definir metas e elaborar planos para
melhor decidir as questões pertinentes ao Projeto Político Pedagógico de maneira coletiva.
Esta pesquisa justifica-se à medida que é de fundamental importância abordar e compreender de que maneira a Gestão Democrática se concretiza na escola e quais são os instrumentos que contribuem nesse processo. Para compreender os processos que regem uma gestão
democrática é preciso realizar uma cogitação sobre a função do diretor de escola, averiguando
os impactos pedagógicos e políticos na escola sobre a prática administrativa da gestão e o seu
papel como facilitador de uma gestão efetivamente participativa e democrática.
O diretor de escola e a sua equipe de gestão, acaba desempenhando um papel diferente dos gestores de outras áreas pela singularidade e especificidade da área em que atua: a
educação. Desta maneira, é preciso atentarmos para o conceito de gestão participativa, conceito
este que envolve os professores e a comunidade, bem como parte do pressuposto de que estes
devem participar contribuindo de maneira ativa.
O diretor de escola deve atender as demandas atuais em uma gestão participativa garantindo decisões coletivas, nas definições e na análise das questões cotidianas da escola, com
o foco principal voltado a efetiva aprendizagem e o sucesso educacional abrangendo a esfera
administrativa e a esfera pedagógica.

705

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

GESTÃO ESCOLAR E DEMOCRÁTICA
NA ESCOLA PÚBLICA
Segundo documento oficial da educação:
Assumir a gestão democrática do processo pedagógico implica assumir que tanto
bebês e crianças como famílias/responsáveis
podem e devem fazer escolhas e são co autoras do planejamento da escola. Crianças, bebês, famílias/responsáveis e comunidade são
agentes tão potentes na construção da proposta curricular da instituição quanto as(os) educadoras(es). Cabe salientar que isso não diminui
e nem retira o lugar das(os) professoras(es) no
planejamento e na proposta curricular (SÃO
PAULO, 2019, p. 185).

A natureza do trabalho que o diretor
desenvolve na instituição escolar exige um trabalho de cooperação e organização para atuar em prol da educação e em conjunto com
a comunidade e as famílias. Não basta mudar
a terminologia ou apenas o termo utilizado é
necessário que os gestores tenham um nova
maneira de se posicionar para compreender as
demandas atuais da sociedade. Neste sentido,
todos os esforços devem ser desprendidos no
sentido de garantir a aprendizagem, numa visão mais igualitária e mais justa.
Libâneo (2015) traz que a concepção
de gestão democrática participativa é baseada
na relação entre os membros da equipe e a
direção escolar. Tais membros devem apresentar objetivos comuns que devem ser assumidos por toda a equipe, todas as decisões são
tomadas de maneira coletiva e cada membro
assume o seu papel neste trabalho. Neste tipo
de gestão são definidos os objetivos pedagógicos da escola e há um acompanhamento
sistemático e uma avaliação com finalidades
pedagógicas:

Uma gestão democrática se efetiva
com a divisão de tarefas e tomada de decisões coletivas, garantindo o direito de aprender
e promovendo ações adequadas ao cotidiano
escolar que contribua para melhorias no âmbito escolar. Um dos princípios de gestão tem
como característica reconhecer o valor da participação das pessoas nas decisões tomadas a
Na perspectiva de democracia particifavor da aprendizagem dos alunos.
pativa, o objetivo da criação de instâncias de
participação popular é estabelecer um diáloSegundo o Currículo da Educação In- go permanente entre governo e sociedade, de
fantil (SÃO PAULO, 2019) pensar numa educatal forma que permita ao governo desenvolver
ção democrática, deve prever a participação de
políticas públicas que contem com o endosso
todos, promovendo a igualdade de condições,
da sociedade. A gestão democrática estabelerespeitando as diferenças, diminuindo com as
cida na Constituição Federal de 1988 e na LDB
desigualdades, apreciando as diversidades de
9394/96 implica na criação de instrumentos
cultura, etnia, diversidades sociais e econômique facilitem a participação popular na discuscas:
são, elaboração e implementação de planos
A Gestão não se confunde com a ideia estaduais e municipais de educação e de prode mero gerenciamento de condições pesso- jetos (eco) político-pedagógicos das escolas,
ais ou materiais, nem tampouco se reduz a bem como de controle social das políticas eduespecificações estatutariamente estabelecidas cacionais (GADOTTI, 2014, p. 11).
a cargos e funções, que são legitimadas em
forma de atribuições legais de um dado exercício profissional. Compreende-se aqui a possibilidade de acolher um significado alargado
ao termo, em que todos estão implicados com
a prática educativa como prática social (SÃO
PAULO, 2019, p. 179).

De acordo com o Currículo da Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019) a gestão democrática, requer práticas participativas construídas com as relações dialógicas entre as
pessoas na troca de saberes, ações e processos do fazer pedagógico. Se organiza em uma
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ação na qual os sujeitos envolvidos pensam
sobre as suas próprias ações e realizações,
perguntam sobre elas, investigam, expõem
crenças, contradições e ambiguidades, problematizando-as e transformando-as:
A definição legal ou a mera existência
de marcos regulatórios, jurídico normativos e
disciplinadores da democracia social não assegura, por si só, a efetivação das práticas democráticas nem sua introjeção, pelos sujeitos
envolvidos, como uma dimensão natural, regimental da vida institucional, da cidadania. O
fato de determinada escola, por exemplo, ter
conquistado a definição regimental da eleição
direta para diretor ou da gestão democrática
em todas as suas esferas, não significa, necessariamente, que o princípio democrático passou a ser, automaticamente, o elemento norteador das práticas político pedagógicas dos
profissionais que a constituem. É preciso muito
mais que isso; o princípio legal é imprescindível, não há dúvidas. Mas, para se tornar efetivo, é preciso avançar para além dele (SOUZA,
2009, p.202).

[...] além das regras formais (e mesmo
para garantir a criação de regras adequadas) é
preciso uma concepção democrática (de aceitação do outro como legítimo sujeito) a orientar
todas as condutas e a impregnar todos os espíritos na escola. A consequência disso poderá
ser um maior aproveitamento das ricas potencialidades democráticas da relação pedagógica com o fim de tornar mais democrática a
administração escolar. Assim como é preciso
administrar o pedagógico, para colorir meios e
fins e para propiciar eficácia na realização dos
objetivos, é preciso pedagogizar a administração escolar, para que ela se faça mais dialógica e mais democrática (PARO, 2002, p. 21).

De acordo com o currículo da Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019) uma educação
democrática deve promover uma igualdade de
condições, observando os aspectos que podem levar a conflitos e divergências e contribuindo para a efetivação das práticas. Partindo da democracia como um dos princípios da
gestão pedagógica da escola implica compreender o currículo como conjunto de ações que
abrange todos os aspectos da organização,
Com a Constituição Federal de 1988 as distintas práticas educacionais e os valores
e as transformações sociais, passa a vigorar que constituem os lugares e se intensificam
uma nova visão de educação com o proces- nas interações e trocas entre os sujeitos:
so de democratização política em que vivia o
país. Assim, termos como democracia, gestão
O estilo da gestão participativa acentua
democrática e participação coletiva passam a a necessidade de prever formas organizativas
vigorar neste contexto histórico. Art. 26: o en- e procedimentos mais explícitos de gestão e de
sino será ministrado com base no princípio de articulação das relações humanas no ambiente
gestão democrática do ensino público.
escolar: interações entre pessoas com cargos
diferentes, especialidades distintas e histórias
Luck (2000) afirma que o conceito de de vida singulares que compartilhem objetivos
gestão é diferente do conceito de administra- comuns e decidam, de forma pública, particição, a gestão conta com a participação de to- pativa e solidária, os processos e os meios de
dos enquanto a administração envolve uma fun- conquista desses objetivos (LIBÂNEO, 2015,
ção mais definida que tem por objetivo colocar p.382).
em prática determinadas ações. É importante
haver um entendimento entre todos os profisO autoritarismo não leva em conta a
sionais dirigindo a instituição de uma maneira competência e sim o cargo que a pessoa ocumais aberta necessitando que os participantes pa. Quando o gestor atua de maneira autoritádeste processo possam compartilhar e assu- ria, não consegue mostrar a sua equipe quais
mir responsabilidades nos diversos setores de são os seus propósitos e objetivos e esta equiatuação na escola:
pe passa a cumprir ordens, sem questionar e
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sem entendimento ou participação, neste caso, noma e pedagógico pela responsabilidade em
os resultados nem sempre são satisfatórios, organizar os projetos e atividades educativas
pois não há envolvimento das pessoas.
relacionadas aos processos de ensino.
Não basta mudar a terminologia ou
apenas o termo utilizado é necessário que os
gestores educacionais tenham um novo olhar
para atuar frente as atuais demandas que a sociedade demanda. Todas as ações e esforços
devem colaborar para garantir o sucesso das
práticas e a aprendizagem efetiva, justa e igualitária.

Souza (2009) afirma que uma gestão
democrática deve considerar o trabalho autônomo que envolva a comunidade escolar e
todos os profissionais. Os projetos desenvolvidos devem ser pensados para efetivar a aprendizagem e as ações na busca de solucionar
problemas do cotidiano escolar e permitir que
a escola desempenhe a sua função social:

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

A construção coletiva, participativa e
genuinamente democrática do Projeto Político
Pedagógico (PPP) como expressão das intenções e como vivência de propostas pedagógicas que traduzam a marca identitária de cada
Unidade é de suma importância para a concretização da tão sonhada gestão democrática.
Nas palavras de Azanha (2006, p.104), elaborar o projeto pedagógico é um exercício de autonomia (SÃO PAULO, 2019, p. 180).

A escola deve prever em seu Projeto
Político Pedagógico de que maneira serão realizadas as articulações da da gestão da Unidade Educacional com os demais órgãos, o
Conselho de Escola e a Associação de Pais
e Mestres (APM), por exemplo. O Projeto Político Pedagógico deverá prever as formas de
organização da Unidade Educacional como os
espaços e ambientes, os materiais, garantindo
O Projeto Político Pedagógico constitui
a participação efetiva, que as decisões sejam
tomadas coletivamente respeitando os princí- uma das maneiras mais eficazes de garantia
pios de escola democrática e objetivando as da gestão participativa e democrática de educação nas escolas, possibilitando a participaaprendizagens.
ção coletiva para a garantia dos direitos de
As aprendizagens devem ser acom- aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e
panhadas e avaliadas conforme os propósitos crianças, meninos e meninas, jovens e adultos,
constantes no Projeto da escola, seguindo as que são educados e cuidados na Unidade Edurecomendações previstas na legislação em vi- cacional.
gor, contendo os instrumentos que fazem parPara que este documento se concretize
te da documentação pedagógica, avaliação
institucional, controle de frequência, etc. Cada de maneira efetiva é preciso realizar o acompaescola possui autonomia para escrever o seu nhamento e a avaliação, além de garantir que
Projeto Político Pedagógico, sempre de manei- a sua execução seja realizada coletivamente,
considerando a comunidade e os membros da
ra coletiva com a participação de todos.
equipe educacional e assegurando a gestão
O Projeto Político Pedagógico (PPP) democrática. Garantindo desta maneira o decontribui para a materialização da gestão de- senvolvimento e os direitos de aprendizagem
mocrática da educação, este documento con- dos alunos tendo como compromisso a qualitempla as metas que se deseja alcançar para dade social da educação.
a concretização dos objetivos da escola e se
Quando a comunidade faz parte dos
constitui como um projeto porque pressupõe
ações, político pela responsabilidade na forma- processos educativos, realizar a gestão fica
ção dos estudantes de maneira crítica e autô- mais fácil, pois todos são parte integrante des708
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te processo e as decisões tomadas no coletivo
contribuem para o fortalecimento das relações
que se desenvolvem na escola. O PPP deve
ser revisitado constantemente e revisto no início do ano letivo com a equipe escolar e todos
os membros da unidade educacional e deve
ser um documento conhecido e acessível a todos:
O PPP deve se orientar para a escuta e
o protagonismo da criança, efetivando uma proposta curricular que se concretize pela participação e pelo diálogo permanente com bebês,
as crianças e as suas famílias/responsáveis,
no sentido de problematizar, explicitar práticas
e projetar novas possibilidades de viver a infância. Nesse contexto, precisamos perguntar
como as(os) professoras(es), as crianças e os
bebês, as famílias/responsáveis e a comunidade participam da construção deste documento
(SÃO PAULO, 2019, p. 183).
Este documento por conter tantas informações que caracterizam e dão vida a escola é uma ferramenta fundamental de consulta
e orientação na escola. Para a consolidação
da gestão democrática os gestores devem ter
consciência da importância do PPP como um
documento que vai nortear as ações ali desenvolvidas, não tratando este documento apenas
como um documento burocrático cumprimento
exigências legais.
O Projeto Político Pedagógico contribui
para que o gestor consolide a participação de
todos os envolvidos na escola, na definição de
metas para a garantia dos direitos de ensino e
aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e
crianças, meninos e meninas, jovens e adultos,
que são educados e cuidados na Unidade Educacional. Com um PPP bem estruturado e elaborado num processo coletivo, tendo o compromisso com a qualidade social da educação.

como um documento burocrático cumprimento
exigências legais. O envolvimento da comunidade no trabalho de criação do Projeto Político
Pedagógico é que faz atender os propósitos,
contribuindo para que a escola construa a sua
identidade e tenha a segurança para tomar decisões, nos remetendo ao conceito de autonomia relativa, sempre respeitando a legislação
vigente:
[...] a equipe gestora não é responsável
exclusiva pelo currículo. Todavia, exerce papel
importante no trabalho colaborativo da escola,
como articuladora da avaliação institucional, da
formação permanente das(os) professoras(es),
e destes com a construção, o redimensionamento e os registros coletivos e participativos
do PPP (SÃO PAULO, 2019, p. 182).
A avaliação das práticas coletivas de
discussão devem ser acompanhadas pelo gestor educacional, que avalia a execução das
ações coletiva, em conjunto com a equipe e
comunidade, além do conselho de escola e da
supervisão, garantindo dessa forma os princípios da gestão democrática. A equipe gestora
deve esboçar as ações que serão realizadas
para a construção de relações de cooperação
para atender os interesses dos educandos e
da comunidade escolar, para alcançar os objetivos previstos.
Cada escola é autônoma na formulação de seu Projeto Político Pedagógico de forma coletiva e conjunta com todos os envolvidos
no processo educacional. A equipe gestora, na
figura do diretor escolar é responsável pelas
articulações do Projeto Político Pedagógico e
pela garantia de decisões democráticas e coletivas, consolidando projetos, o atendimento as
demandas educacionais, além da discussão
sobre recursos financeiros e ações burocráticas permitindo alcançar os objetivos elencados neste documento.

Para a consolidação da gestão democrática do ensino público os gestores devem
ter consciência da importância do PPP como
um documento que norteia as ações e não
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O CONSELHO DE ESCOLA E AS SUAS
FUNÇÕES

Os professores, em sua participação
nas reuniões, deve promover a troca de experiências entre os outros professores, levantar
questões e auxiliar nas demandas sobre o controle das aprendizagens, projetos e indicadores
de qualidade. Os demais funcionários da escola devem participar de maneira efetiva, manter
um diálogo com a comunidade e repassar as
informações aos seus pares, contribuindo para
a organização do trabalho e bom andamento
das ações.

O conselho de escola desempenha
um importante papel no exercício da gestão
democrática na escola. Reúne os diferentes
membros da equipe escolar e tem o propósito de discutir e acompanhar a execução do
Projeto Político Pedagógico da escola que é
projeto porque pressupõe ações, político pela
responsabilidade na formação dos estudantes
de maneira crítica e autônoma e pedagógico
pela responsabilidade em organizar os projeA participação das famílias é fundatos e atividades educativas relacionadas aos
mental neste processo, elas devem participar
processos de ensino.
da tomada das decisões, fortalecendo o vínO Conselho de Escola possui um mem- culo entre escola e família e acompanhando
bro nato, o Diretor de Escola e pelos demais re- os processos de aprendizagem e os projetos
presentantes eleitos, professores, famílias, alu- desenvolvidos com os educandos. Além disso,
nos e comunidade. Uma escola democrática só as famílias também participam da elaboração
pode ser consolidada com a participação ativa dos projetos com sugestões e ações para a
de professores e alunos, mas a sua realização garantia de aprendizagem.
demanda também a participação democrática
de outros seguimentos da equipe educacional,
Os educandos devem dar sugestões
buscando a efetivação do coletivo nas ações e sobre os processos educativos e sobre as
nas demandas a serem alcançadas:
questões cotidianas, os recursos necessários
O Conselho de Escola é fruto de um e as propostas pedagógicas da escola, os reprocesso coerente e efetivo de construção co- presentantes devem conversar com os demais
letiva e tem papel decisivo na democratização alunos garantindo que as suas solicitações seda educação na escola, considerando que reújam tema das pautas das reuniões, colaboranne diretor, professor, funcionário, aluno, família
do para uma escola democrática em que todos
e representante da comunidade para discutir,
definir e acompanhar o desenvolvimento da os segmentos opinam e participam do procesProposta Pedagógica. [...] é importante reafir- so educativo.
mar que o Conselho de Escola é uma ferramenAo diretor escolar e equipe gestora
ta de gestão democrática da educação para a
construção da cidadania, sendo o aluno o foco cabe exercer o papel de liderança nas reuniões, conduzindo o processo e garantindo a
desse processo (SÃO PAULO, 2014, p.06).
participação de todos os membros, zelando
Podemos elencar algumas atribuições pela representatividade dos segmentos. As
do Conselho de Escola, como promover reu- suas ações e encaminhamentos devem ser
niões periódicas, deliberar sobre as diretrizes voltadas para a garantia dos direitos de aprene metas da escola buscando soluções para dizagens dos educandos e no estabelecimento
as demandas administrativas e pedagógicas. de parcerias com as famílias e com a comuniO conselho de escola delibera sobre os pro- dade, construindo um coletivo democrático e
gramas especiais e sobre o atendimento aos
participativo.
educandos com deficiência, a destinação dos
recursos financeiros, calendário escolar, dentre
outras demandas que surgem no cotidiano das
instituições escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conceito de gestão de escola faz menção a um processo participativo, onde todas as
pessoas trabalham coletivamente em busca do alcance de objetivos comuns. Para concretização de tais ações é preciso definir os objetivos a serem alcançados e que todos os envolvidos
neste processo estejam conscientes dos propósitos e objetivos que almejam.
A equipe escolar deve planejar estratégias que possibilitem a construção de relações
de cooperação com a formação de parcerias, para atender as demandas da comunidade em
consonância com os objetivos pautados na proposta pedagógica da escola, garantindo a participação efetiva de todos.
A discussão do Projeto Político Pedagógico, sua elaboração e revisão devem ocorrer
nos momentos coletivos, como reuniões pedagógicas, conselho de escola, conselho de classe,
dentre outros. O diretor de escola é o responsável em articular o Projeto Político Pedagógico em
colaboração com os seus pares no processo educacional, deve fornecer e subsidiar juntamente
com o coordenador pedagógico, as ações necessárias para a efetivação deste documento, para
então realizar as intervenções as alterações que forem necessárias.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um dos elementos que criam uma identidade para
a escola na efetivação de uma gestão democrática na educação. Este documento engloba o
conjunto de metas que se deseja alcançar para a concretização dos objetivos da unidade educacional.
Cada escola tem autonomia para a formulação do seu Projeto Político Pedagógico de
forma coletiva e conjunta com todos os atores envolvidos no processo educacional. Este documento por conter tantas informações que caracterizam e dão vida a Unidade Educacional se
converte numa ferramenta de avaliação e de planejamento.
Uma gestão democrática no ensino se efetiva a partir da divisão de tarefas e responsabilidades e pelo reconhecimento da importância da participação das pessoas na tomada de
decisões e na democratização dos processos de ensino e de processos pedagógicos. Mudar o
conceito de administrar para gestar (administração x gestão) é fundamental para a construção
de uma escola democrática, delineando perspectivas para uma gestão competente que garanta
a participação de todos no processo educacional, nas decisões, com o compromisso de melhoria dos resultados educacionais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES
PARA A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA
PSICOMOTORA

RESUMO: O desenvolvimento de habilidades motoras influencia a totalidade do crescimento
de uma criança. Numerosos estudos têm relatado que a aquisição de habilidades motoras
fundamentais está claramente associada ao desenvolvimento de habilidades neuromotoras,
cognitivas, sociais e emocionais na infância. Quanto à preocupação com o domínio cognitivo
na área da Educação Física, trabalhos avaliaram os efeitos positivos dos programas nas habilidades motoras desde a idade pré-escolar. Estas ligações entre os domínios motor e cognitivo
são devidas a um cronograma de evolução similar no desenvolvimento motor e cognitivo,
bem como ao fato de que tarefas motoras e cognitivas estimulam a co ativação dos sistemas
musculares. No entanto, devido à complexidade da capacidade motora grossa, é muito difícil
encontrar programas específicos de educação física que possam melhorar o estado motor ou
cognitivo. O presente trabalho busca por meio de análises bibliográficas delinear um panorama das atividades psicomotoras na educação física, bem como seus resultados no desenvolvimento cognitivo.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Educação Física; Desenvolvimento Psicomotor.
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INTRODUÇÃO

A

psicomotricidade é uma neurociência que transforma o pensamento harmônico
motor. A educação psicomotora é o ponto de partida para o processo de aprendizagem. Geralmente, uma dificuldade de aprendizagem, é o resultado de alguma
deficiência no desenvolvimento psicomotor.
A criança com o desenvolvimento psicomotor estabelecido pode dificilmente apresentar
problemas em leitura, escrita, análise de gráfico, letras distintivas na ordem de sílabas, no pensamento abstrato e análise gramatical, lógica, entre outros.
A escola e o professor de educação física têm, influenciando diretamente no desenvolvimento do aluno. Em termos de aptidão física, os profissionais podem utilizar jogos recreativos
e jogos que estimulem diferentes aspectos da criança, como motor, social, afetivo e cognitivo.
Através do jogar, a criança sente a necessidade de compartilhar com os outros, embora
a posição oposta seja uma relação colaborativa. Essa interface expõe o potencial dos participantes, afeta as emoções e testa as habilidades até os limites. Ao brincar com a criança a ela
será propiciada a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para a sua futura atuação
profissional, como atenção, carinho, o hábito de permanecer focado e outras habilidades psicomotoras perceptivas. Praticando esportes a criança torna-se operativa.
Uma lição com opções lúdicas não visa apenas ter brinquedos ou jogos. O principal
objetivo da psicomotricidade não é limitado ao conhecimento das crianças sobre a visão que se
tem do corpo, não apenas o conteúdo, mas a descoberta de cada sistema corporal, a formação
de uma unidade organizada e um instrumento de relação com a realidade.
O trabalho de educação psicomotora associado com a educação física deve proporcionar uma formação básica essencial em seu desenvolvimento motor, emocional e psicológico,
dando oportunidade para através de jogos e atividades, observarem seu corpo e desenvolver as
potencialidades. Através dessas atividades, a pessoa desenvolve suas habilidades perceptivas
como um meio de ajustar o comportamento psicomotor.
O contexto lúdico é essencial para a socialização do ser humano, para o esporte, para
a construção de diferentes pontos de vista, elaboração de hipóteses e contexto de espaço e
tempo. A regra do jogo não é um ato de entretenimento, mas sim entendida como uma atividade
que permite aprender diferentes habilidades, inserida em um ambiente motivador, agradável e
planejada para a educação das pessoas.
Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, seus resultados,
mas a própria ação, o momento vivido. Aqueles que vivem momentos de encontro consigo e o
outro, momentos de fantasia e realidade, de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro, cuidam de si permitindo momentos de vida.
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A ação preventiva dos professores é de extrema importância, sendo possível reduzir o
número de alunos com dificuldades de aprendizagem, o que minimiza os efeitos negativos dos
distúrbios psicomotores e favorece o desenvolvimento global. A investigação tem como mote o
papel que o lúdico pode desempenhar no processo de aprendizagem.
O objetivo geral do estudo pautar-se-á em analisar a importância da aprendizagem psicomotora associada à educação física. Especificamente, a pesquisa buscará investigar a origem
e as principais características da educação psicomotora, bem como abordar a importância das
habilidades psicomotoras como ferramenta para a redução e prevenção de dificuldades educacionais apresentadas pelos alunos.
Configurar aspectos motores de desenvolvimento psicológico e aqueles que estão relacionados as áreas, seus estágios e fatores de risco para o desenvolvimento da criança. Compreender o papel do educador e da escola como proponentes da educação nos anos iniciais.
Durante seus primeiros anos, o ser humano organiza conceitos e se desenvolve através da
busca de novas experiências.
Assim, através da proposta lúdica, característica da educação psicomotora, é possível
detectar os desvios na capacidade motora e psicológica. A atividade esportiva deve ser entendida não apenas como uma atividade de entretenimento, mas como um exercício que promove
a aprendizagem em vários aspectos, especialmente se for feito em um ambiente motivador e
agradável. O esporte e a atividade física fornecem descobertas e explorações de canais diretos
para a expressão de emoções. Em várias atividades, ganhando ou perdendo e, avançando os
obstáculos, encontra-se dentro de um ambiente social.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
O desenvolvimento cognitivo é o processo pelo qual uma pessoa adquire conhecimento de seu entorno e explora sua inteligência
e habilidades. Começa desde o nascimento e
continua durante a infância e adolescência:
A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova e, como tal, implica a construção
contínua de novas estruturas. Esta adaptação
refere-se ao mundo exterior, como toda adaptação biológica. Desta forma, os indivíduos se
desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio que os
cercam. O que vale também dizer que a inteligência humana pode ser exercitada, buscando
um aperfeiçoamento de potencialidades, que
evolui desde o nível mais primitivo da existência, caracterizado por trocas bioquímicas até o
nível das trocas simbólicas (RAMOZZI CHIAROTTINO APUD CHIABAI 1990, p. 3).
Por todos é sabido que a educação física oferece uma formação integral da pessoa,
mas talvez não demos muita importância até o
ensino primário, pulando a primeira etapa educacional, a infantil. Esta fase é caracterizada
por ser o período em que as crianças são mais
sensíveis ao aprendizado, elas estão no meio
de uma fase de desenvolvimento.
As conexões em seu cérebro dependem da variedade de estímulos que recebem
durante este período e, como eles são apresentados; e por esta razão que carece atenção
na dinâmica da educação física nas escolas de
educação infantil. Normalmente as aulas são
ministradas por professores não especializados e sem programação ou sequenciamento.
A situação deve melhorar entre os 3 a
5 anos de idade onde há maior desenvolvimento motor, e a educação física tem papel fundamental em seu desenvolvimento. Também ajuda a criança a desenvolver certas habilidades
cognitivas e certas habilidades sociais.
O desenvolvimento físico aumenta rapidamente durante o estágio infantil. Os sistemas
muscular e nervoso e a estrutura óssea estão
em processo de maturação, o que permitirá
que a criança se mova de maneira mais coordenada. As crianças mostram progresso na

coordenação dos músculos grandes e pequenos e na coordenação óculo-manual. Esse desenvolvimento tornará a criança cada vez mais
autônoma, toda vez que ele fizer mais coisas
sem a ajuda de um adulto, como se vestir.
O uso da linguagem e das ideias permite que ele forme sua própria visão do mundo.
Ele desenvolve sua habilidade de usar símbolos em pensamentos e ações e começa a lidar
com conceitos como idade, tempo, espaço.
No entanto, ele ainda não pode separar completamente o real do irreal, e sua linguagem é
basicamente egocêntrica. Ela ainda acha difícil
aceitar o ponto de vista de outra pessoa. Nesse estágio, as crianças começam a entender
identidades, funções e alguns aspectos das
classes e relacionamentos, mas tudo é limitado
pelo egocentrismo:
Levando em conta, então, esta interação fundamental entre fatores internos e externos, toda conduta é uma assimilação do dado
a esquemas anteriores (assimilação a esquemas hereditários em graus diversos de profundidade) e toda conduta é, ao mesmo tempo,
acomodação desses esquemas a situação atual. Daí resulta que a teoria do desenvolvimento
apela, necessariamente, para a noção de equilíbrio entre os fatores internos e externos ou,
mais em geral, entre a assimilação e a acomodação (PIAGET, 2011, p.89).
Há um desenvolvimento da função
simbólica, a capacidade de representar mentalmente imagens visuais, auditivas ou cinestésicas que têm alguma semelhança. A compreensão das identidades faz com que as coisas
permaneçam as mesmas, mesmo que mudem
de forma, tamanho ou aparência.
Em relação ao entendimento das funções, a criança começa a estabelecer relações
básicas entre dois fatos de maneira geral e
vaga, não com precisão absoluta. Isso sugere
que seu mundo já é mais previsível e ordenado, mas ainda existem características que tornam o pensamento pré-operacional desprovido
de lógica.
O senso de autonomia está consolidado. A capacidade de expressar suas necessidades e pensamentos através da linguagem os
ajuda a serem mais independentes. As crianças começam a brincar em pares nessa idade,
mas se considerarmos que o seu pensamen717
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to é muito egocêntrico, e têm dificuldade em
distinguir entre ação física e intenções psicológicas por trás da ação podem ver que estes
jogos são produzidos em conjunto, não para
serem executados de forma individual.
Embora, no final do estágio, eles estabeleçam relações de amizade verdadeiras,
os relacionamentos fundamentais são com os
pais. As crianças absorvem valores e atitudes
da cultura em que são educadas, geralmente
com o pai do mesmo sexo. Nestes anos, há
um processo de tipagem sexual em que as
crianças captam mensagens da sociedade
sobre como as crianças devem ser diferenciadas. A criança aprende através da obediência
e punição, aprende a avaliar de acordo com as
consequências e está formando seu primeiro
critério moral.

MATURAÇÃO DO SISTEMA
NEUROMUSCULAR
Jogos e atividades físicas promovem o
desenvolvimento harmonioso de sistemas neuromotores e funções fisiológicas e metabólicas
principais. Eles permitem às primeiras conquistas psicomotoras, os primórdios do desenvolvimento cerebral e cognitivo, a aquisição de
autonomia e socialização.
Com um apetite natural pelo alimento
cinético mais rico possível, a criança deve encontrar em seu ambiente todas as formas de
atividade física necessárias para o seu desenvolvimento. O professor, claro, mas também
os pais, o pediatra, o médico, podem ajudá-lo
(HALLAL et al., 2006).
A criança, como o adolescente, precisa de movimento para se construir. A atividade física lhe permitirá as primeiras conquistas
psicomotoras, integradas em todo o cérebro e
desenvolvimento cognitivo, com objetivos voltados a aquisição da autonomia e a socialização
do futuro adulto que se tornará. Esse desenvolvimento progressivo envolve um conjunto de
fenômenos físicos, psíquicos, motores e energéticos.
Para isso, o corpo da criança é capaz
de se adaptar a todas as situações oferecidas
pelas atividades físicas, até mesmo esportivas,
necessárias para o seu desenvolvimento.

A proliferação dendrítica, o aumento da
ligação sináptica e a mielinização axonal caracterizam o desenvolvimento do tecido nervoso
durante o crescimento e a maturação. A proliferação dendrítica ocorre durante o desenvolvimento embriológico, a mielinização (mais progressiva), ocorre durante a infância, a do córtex
é feita durante os primeiros meses e primeiros
anos, enquanto a dos axônios do neurônio motor (que controlam a atividade muscular à distância), continua até o período pré-puberal.
A multiplicação de conexões sinápticas
e o estabelecimento de “circuitos nervosos” dão
ao sistema de controle sua formidável “plasticidade”. Dependem fortemente da quantidade e
da qualidade das tensões neuromotoras encontradas pela criança, que, portanto, está muito
cedo equipada para desenvolver sua neuromotricidade fina (SANTOS 2002).
A motricidade que requer movimentos mais rápidos, precisos e especializados só
pode ser totalmente eficaz quando a maturação
sináptica, a mielinização das fibras nervosas, as
conexões neuromusculares e a coordenação
atingirem seu estado completo de maturidade.
Para adquirir e dominar essas ações motoras
básicas, os papéis do ambiente parental, do
berçário e do jardim de infância parecem fundamentais. Também estão envolvidos o genótipo e o nível de maturação específico de cada
criança, o que pode explicar as diferenças entre
os indivíduos geralmente observados (SANTOS
2002).
Seis anos, a idade de entrada no ensino fundamental, é também a idade preparatória
para o desenvolvimento motor futuro: a criança
torna-se cada vez mais capaz de conceituar, memorizar, antecipar e controlar seus movimentos
retroativamente. Assim que o “programa motor
básico” for formado, o único treinamento psicomotor deve gradativamente dar lugar à aprendizagem múltipla (SANTOS 2002).
Se a criança não tiver sucesso em um
aprendizado, é provável que suas estruturas nervosas e / ou musculares não tenham atingido
o grau necessário de maturação. Nesse caso,
é inútil iniciá-lo cedo demais. Por outro lado, se
o período favorável passou, será cada vez mais
difícil para ele aprender (SANTOS 2002).
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O aprendizado múltiplo e a prática de
muitas atividades físicas entre 6 e 11 anos asseguram à criança um desenvolvimento harmonioso e oferecem a ela a escolha de sua atividade futura. Nesse nível, os adultos devem ser
capazes de ajudá-los a serem tão relevantes
quanto possível. Seria uma pena perder essa
grande “plasticidade neuromotora” no início da
especialização.
Mesmo para praticar uma única atividade física ou esporte, a gama de aprendizado
deve ser aberta o mais amplamente possível.
Porque, como vários estudos mostraram, uma
criança motivada a praticar uma atividade física
ou um esporte provavelmente terá mais chances de evitar um estilo de vida sedentário e todas as suas consequências deletérias na vida
adulta.

CRESCIMENTO E ATIVIDADE FÍSICA
A partir dos 6 anos, a prática de atividade física contribui para o bom desenvolvimento e fortalecimento do esqueleto, músculos
e articulações. Pela tensão muscular exercida
sobre o osso, o exercício praticado aumenta a
espessura, a densidade e sua resistência, sem
qualquer efeito no seu crescimento em comprimento (SAYÃO, 2000).
No entanto, cargas excessivas em um
sistema ósseo, cartilaginoso, ligamentar e tendíneo ainda insuficientemente adaptado às
forças de tração e pressões intensas, podem
ser prejudiciais à saúde da criança. Práticas de
esportes radicais e o treinamento intenso e repetido que eles exigem podem gerar estresse
psicológico de competições e microtraumas
recorrentes, que, juntamente com deficiências
emocionais e familiares, podem ser a causa
de um impasse no crescimento transitório em
peso e tamanho, devido a perturbações da regulação neuro-hormonal induzida hipotalâmica
e pituitária.
A maior parte da diferenciação e distribuição das fibras musculares ocorre durante
a gravidez e até dois anos após o nascimento
(SAYÃO, 2000). Variando de acordo com o tipo
de atividade física, as características bioquímicas das fibras evoluem principalmente na direção de um aumento de seu poder oxidativo.

A massa muscular representa 25% do
peso total ao nascer e quase 40% na idade
adulta (SAYÃO, 2000). A maior parte desse ganho ocorre na puberdade e é promovida pela
prática física. Durante o crescimento, o número
de miofibrilas, filamentos e sarcômeros aumenta, causando o alongamento dos músculos. Esses desenvolvimentos podem ser acelerados
pela atividade física regular.
As habilidades motoras desenvolvem-se principalmente durante os primeiros 18
anos de vida, embora nas meninas elas tendem a se estabilizar em torno da puberdade.
Força, poder e velocidade aumentam em proporção à massa muscular, ela própria sob a
dupla dependência dos níveis hormonais (principalmente hormônio do crescimento em meninos e meninas e testosterona em meninos) e
nível de atividade (SAYÃO, 2000).
Essas qualidades, portanto, se desenvolvem de maneira acelerada no período pós-puberal. A flexibilidade, por outro lado, é uma
qualidade natural da criança pré-adolescente.
Em tenra idade, a criança tem um alto
nível de flexibilidade resultante da baixa massa
muscular, baixo tônus muscular e alta elasticidade ligamentar e muscular. Com exceção das
crianças que praticam ginástica, dança e todas
as outras atividades motoras de alta expressão
corporal, um treinamento “push” da amplitude
das articulações não parece necessário antes
de 9-10 anos.
Em todos os casos, o treinamento de
flexibilidade para crianças deve ser dirigido por
educadores esportivos competentes e bem
treinados que estejam cientes dos limites que
nunca devem ser excedidos. Por outro lado, é
particularmente recomendado ensinar as técnicas iniciais de auto alongamento da criança.
Eles o serviram toda a sua vida porque a amplitude de movimento diminui muito rapidamente após a puberdade e deve ser mantida com
muita regularidade.
A velocidade do gesto é o número
máximo de movimentos cíclicos ou acíclicos
que podem ser feitos em um determinado momento. Em algumas atividades, como natação,
ciclismo e corrida de curta distância, a velocidade do movimento leva a uma velocidade
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de movimento. É então definido como o tempo
mínimo necessário para percorrer uma determinada distância (ASCENSÃO et al., 2003).
A velocidade do gesto depende da
conjunção de três fatores: nervoso, sob o controle do sistema nervoso central (SNC); neuromuscular, na junção do sistema de controle (SNC) e do sistema efetor (o músculo); e a
qualidade dos músculos solicitados.
Antes dos 10 anos de idade, o nível
de velocidade gestual (menor na criança que
no adulto) está muito fortemente relacionado
à maturação do sistema nervoso (mielinização
dos axônios), à menor concentração do acetilcolina na junção neuromuscular, a uma taxa
mais lenta de liberação e reprocessamento de
cálcio no retículo sarcoplasmático e, finalmente, na capacidade de coordenação dos músculos estressados.
Embora limitada por fatores hereditários, a velocidade pode ser desenvolvida antes e durante a puberdade por meio de exercícios e todas as formas de jogo, portanto, é
perfeitamente justificado considerar o aumento
precoce em velocidade (em torno de 6 anos),
mas também fortalece a coordenação nervosa e o desenvolvimento de programas motores
(ASCENSÃO et al., 2003). A maior melhoria na
frequência e velocidade de movimento é evidente desde a primeira idade escolar. Então, o
aumento das massas musculares, o tamanho
das alavancas e a amplitude biomecânica dos
movimentos, explica a melhora da velocidade
gestual.
A força muscular aumenta gradualmente durante o crescimento à medida que a massa corporal aumenta. Antes da puberdade, a
força máxima de meninos e meninas permanece relativamente próxima.
Em média, o aumento da força das meninas atinge o pico durante os anos de crescimento máximo (11,5 a 12,5 anos) e o dos
meninos um ano após o pico de crescimento
(14,5 a 15,5 anos). Então, a força máxima estabiliza aos 18 anos na menina e entre 20 e 30
no menino.
A ativação nervosa melhorada e o aumento da massa muscular (hipertrofia) explicam principalmente o aumento da força. Antes

do período puberal, é essencialmente a melhora da ativação nervosa que é obtida.
Outros mecanismos menos importantes, como melhorar a recuperação de energia
elástica, intensificar o acoplamento excitação-contração e melhorar a transmissão de força
a diferentes alavancas ósseas, também estão
envolvidos.
Esse ganho de força influencia a capacidade de desempenho motor em atividades
esportivas e na prevenção de lesões durante
essas atividades. Portanto, uma inquietação
desvela-se, deve ou não considerar o fisiculturismo antes da puberdade?
No final de programas de musculação
experimentalmente controlados, muitos estudos recentes mostraram que os ganhos de
força são obtidos de forma muito significativa
e sem prejuízo para a saúde das crianças pré-púberes (ASCENSÃO et al., 2003).
Desde que certas precauções sejam
observadas e sujeitas a um exame médico
muito cuidadoso, durante um programa de
treinamento de peso bem conduzido, a criança pré-púbere é capaz de aumentar sua força
muscular nas mesmas proporções que o adulto.

ESTÍMULOS REPRESENTATIVOS E A
INCLUSÃO PELA ATIVIDADE FÍSICA
No pensamento ocidental, a dominação de uma representação dualista que se
opõe ao corpo e à mente há muito leva a reduzir, segundo o modelo de Descartes, o corpo
é uma máquina. Hoje, essa representação dominante é amplamente questionada. O homem
é um “tudo”, o indivíduo não é o produto de
seu corpo, mas o produto de suas técnicas e
representações.
Isso nos leva a reconsiderar a questão
do indivíduo em seu ambiente e pode abrir novas perspectivas em relação à consideração
da deficiência (VELASCO, 1996). Geralmente,
duas situações interligadas reforçam o indivíduo em sua situação de desvantagem (essencialmente visível). Por um lado, uma alteridade
do corpo que requer, por exemplo, o uso de
uma cadeira de rodas.
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Aqui, é a inacessibilidade material da vida
cotidiana que lembra a pessoa com deficiência de
sua própria deficiência. Por outro lado, para qualquer deficiência visível e detectável por outros, é a
visão às vezes negativa do outro imposta ao indivíduo com uma incapacidade ou limitação funcional
(is) que também pode ser uma fonte de perda de
estima de si e, mais ainda, de uma ruptura do vínculo social (VELASCO, 1996).
Em outras palavras, uma pessoa com deficiências ou limitações de atividade, nem sempre
é desabilitada, mas pode esta se integrar de acordo com as ações projetadas. A integração social
torna mais fácil e mais sutil a exclusão do jogo social. Ele evoca assim a teoria da dupla frente que
dependendo da gravidade da sua incapacidade e
das suas limitações de atividade, as pessoas com
deficiência são colocadas em centros especializados, cujo funcionamento pode, em alguns casos,
estigmatizar o seu comportamento.
Quando voltam a ocupar um lugar na vida
social, o olhar do outro sobre eles não esconde
o passado assim não são rejeitados nem plenamente aceitos; nem arquivado nem integrado eles
estão no meio. A questão da inclusão, ou seja, a
instalação de um dispositivo localizado em lugares
comuns, mas que leva em conta as necessidades
de cada um e que é estruturado de acordo, surge para as crianças com distúrbios cognitivos ou
psíquicos, como no caso da pesquisa aqui apresentada. As instalações de recepção são apenas
a extensão do limiar, um problema social real. E
ainda, essas estruturas devem existir em número
suficiente: os pais frequentemente atestam a dificuldade de encontrar rapidamente instalações de
recepção de acordo com as demandas e necessidades (SANTOS, 2002).
Além disso, a Classificação Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, proposta pela OMS em 2001, introduz os conceitos
de participação, ambiente, funcionalidade e deficiência como fenômenos interativos. Isso, em nossa
análise, é uma mudança importante na consideração da deficiência. Para repeti-lo, é a situação
social em que o indivíduo está inscrito, o que acentua a alteridade vivida. E quando se trata mais especificamente da aprendizagem motora realizada
durante as práticas físicas para indivíduos com dificuldades cognitivas ou psíquicas?

Se a aprendizagem se refere a um problema de aquisição, a aprendizagem motora pode
abranger duas ideias principais: a adaptação
(processo ativo) quando o indivíduo é confrontado com uma tarefa e a da implementação de
processos cognitivos (sob controle cognitivo) para
conseguir uma modificação comportamental. Em
suma, a aprendizagem pode ser definida como a
mudança no estado interno do sujeito que resulta
da prática ou experiência e que pode ser inferida a
partir da análise de seu desempenho. A experiência é a observação da prática de outras matérias
especializadas ou no decorrer da aprendizagem
(ROSA NETO, 2002).
Em geral, a inclusão social e / ou a inclusão pelo esporte (como atividade física social de
referência) de pessoas com deficiências ou estudantes com necessidades educacionais especiais
são frequentemente questionadas, embora por lei,
mas poucos estudos científicos de campo medem
os efeitos. Além disso, as habilidades motoras de
crianças com distúrbios cognitivos ou psíquicos
são reduzidas a atividades físicas do tipo reeducação (LIMA, 2015).
Acreditamos que essas crianças são capazes de aprender dentro das formas sociais clássicas da prática física, coerente com a lei de orientação e programa para o futuro da escola, que
afirma que para se engajar em uma abordagem
de inclusão deve permitir que todos os alunos trabalhem em conjunto com conteúdos de ensino ou
diferentes formas de prática, permitindo que todos
possam progredir e florescer através de uma educação adaptada e contínua (ROSA NETO, 2002).
Se tendemos a pensar em deficiência
como uma alteridade e reconhecer o outro em
sua diferença e, especialmente, em suas habilidades, então é possível considerar que crianças com
transtornos cognitivos ou psíquicos são capazes
de alcançar a aprendizagem, seja no motor, relacional ou comunicacional.
De fato, para trabalhar sobre este no meio
descrito, é importante superar alguns preconceitos relacionados com a deficiência mental, especialmente no contexto de ensinar modestamente,
tentar passar o especulativo para a administração
pela evidência. As atividades físicas e esportivas
podem ser oferecidas, de forma relevante, para
jovens com transtornos cognitivos ou psíquicos,
numa perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades sociais.
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A ESCOLHA CRUCIAL DE ATIVIDADES quências da inatividade que caracteriza esse
público (crianças com excesso de peso).
FÍSICAS E DESPORTIVAS (AFD)
A escolha das AFD’s que podem ser
aplicadas nesses casos é essencial. Acreditamos que algumas AFD’s apresentam características que favorecem, mais rapidamente que
outros, o aprendizado motor, relacional e cognitivo, em graus variados, dependendo das deficiências dos participantes.
Nosso pensamento então se voltou
para três AFD’s que se referem a experiências
motoras de naturezas diferentes e que trazem
ao jogo conhecimentos e habilidades que nos
parecem acessíveis a jovens com deficiências
mentais ou transtornos mentais: escalada, natação e basquete.
Naturalmente, a aprendizagem coberta por esses foi adaptada às capacidades dos
participantes de nosso estudo de acordo com
suas questões distintas. As principais razões
que nos levaram a pensar que a aprendizagem
é possível nestas AFD’s são os seguintes: a escalada refere-se a habilidades motoras específicas que solicitam coordenação, equilíbrio, dissociação e localização no espaço, bem como
uma diferenciação da direita e da esquerda.
Devido às cadeias musculares que ela solicita,
essa prática contribui para o fortalecimento do
tônus muscular (LE BOULCH, 1987).
Além disso, favorece fortemente a relação com o outro e a comunicação, pois supõe
uma forte interação entre o escalador e a seguradora: um e outro estão unidos por um elo
concreto representado pela corda. Ademais, a
gestão das próprias emoções nesta atividade
refere-se a um autoconhecimento que é frequentemente problemático para todos esses
jovens.
Em comparação, a natação é menos
propícia a essa relação do que a outra, mas
é propícia ao gerenciamento de larga escala
pela organização. O ambiente aquático pode
promover nesses sujeitos uma melhor percepção do seu padrão corporal, o conhecimento
da natação tem um interesse preventivo na
medida em que solicita as capacidades cardiovasculares e possibilita combater as conse-

Finalmente, a atividade de basquete
é praticada em um ambiente físico desprovido de incerteza (padronizado). No entanto, a
presença de parceiros e principalmente de adversários confere a essa atividade física uma
incerteza humana (pouco ou não previsível)
(LE BOULCH, 1987). Essa interação humana
dificulta o acesso ao esporte durante as fases
do jogo para crianças com autismo, por exemplo, dada sua percepção de tempo e espaço
diferente.
No entanto, essa atividade continua
sendo aquela entre os esportes coletivos previamente testados (futebol e handebol), que
parecia ser o mais acessível para a maioria
dos jovens com deficiência mental ou transtornos mentais de nossa pesquisa. Por exemplo,
o não contato e a meta a ser alcançada (colocar a bola em uma cesta) são traços da lógica
interna que parecem mais adequados para jovens com dificuldades cognitivas.
Através desta experiência no campo,
supomos que as pessoas com distúrbios cognitivos ou psíquicos, além da realização da
aprendizagem ludomotora, podem ter acesso
à cultura esportiva da mesma forma que os alunos regulares (LE BOULCH, 1987). Eles têm a
oportunidade de acessar uma forma de cultura
e especialmente uma cultura comum em AFD’s
através da prática de atividades físicas, esportes e artes. O sistema de restrições impostas
pela prática dessas três atividades (e consequentemente os princípios de ações específicas que as organizam) influencia significativamente a evolução das habilidades motoras.
Subjacente, é a questão da integração
social que surge para algumas crianças nesta estrutura especializada, de que eles deixam
aos 14 anos para a juventude. Eles são então direcionados para estruturas profissionais
ou em classes de educação geral e vocacional adaptadas no ensino médio ou unidades
para educação inclusiva. As apostas são ainda
maiores, pois a maioria desses jovens não encontrará necessariamente uma creche ao deixar a escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo deve promover a aquisição de competências para o desenvolvimento da
criatividade, autonomia profissional vinculada à capacidade reflexiva, disponibilidade de conhecimentos pedagógicos específicos às áreas de conhecimento de sua competência particular e
disponibilização de metodologias diversificadas que permitam a otimização de atividades relevantes e aprendizado em uma área específica de construção do conhecimento, capacidade de
decidir sobre situações de ensino e aprendizagem, capacidade de tomar conhecimento pedagógico sobre os conteúdos das disciplinas, capacidade de transformar conhecimento disciplinar
em conhecimento pedagógico.
Em termos operacionais, isso significa que as atividades curriculares devem ter como
objetivo abordar a profissão e disciplinar a compreensão de que a formação profissional precisa
de uma sólida base pedagógica, sempre relacionada à atividade física. Portanto, o itinerário formativo deve aproximar esses dois mundos, a partir da estruturação de conteúdos atrelados às
realidades observadas nas etapas dos centros escolares, atendidos por profissionais de ambas
as áreas. Essa parceria envolve um diálogo permanente entre a profissão e a disciplina, permitindo que a comunidade educativa tenha uma visão conjunta do fenômeno, bem como uma
ação que deve ser compartilhada. Especificamente, o eixo pedagógico tem sido abordado por
professores da área de fundações educacionais.
Essa relação de proximidade permite que se coloque o profissional de Educação Física
como um educador, desenvolvendo ações sistemáticas e destinado a contribuir para a aprendizagem dos outros, aprendendo sua dimensão complexa e não meramente intelectual.
A aprendizagem é a principal proposta dessa construção de significados, e o professor
é a pessoa que o guia, orienta e acompanha a jornada através do conhecimento, o que requer
mediações estruturais e diferenciadas onde o significado é a construção de cada indivíduo de
acordo com seus capitais culturais, códigos e experiências de vida. Trata-se de conceber a ação
do profissional da educação em sua dimensão de dupla responsabilidade: com o conhecimento
de seu próprio campo profissional e com o desenvolvimento do conhecimento com o sujeito em
sua relação formativa.
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BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: O presente artigo aborda as formas em que o bullying ocorre nas dependências escolares e como o papel do educador infantil e da família é importante para que tal violência
seja diminuída ao decorrer da adolescência, evitando para que tal criança não seja o autor de
agressão e saiba lidar com a situação caso seja a vítima.Uma das formas mais visíveis de violência é a violência juvenil, chamada de perpetrada por jovens entre 10 e 21 anos. Os grupos
nos quais o comportamento violento é detectado antes da puberdade tendem a apresentar
comportamentos agressivos que aumentam com a idade e atingem o pico com atitudes prejudiciais na adolescência, persistindo até a idade adulta.O comportamento violento, tão temido
e preocupante, resulta da interação entre desenvolvimento individual e contextos sociais,
como família, escola e comunidade. Infelizmente, o mundo fora da escola é reproduzido dentro da escola, transformando lugares seguros que geralmente são modulados pela disciplina,
amizade e cooperação em lugares violentos onde há sofrimento e medo. Para tanto, este
trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica, dentre os autores destacados estão: Fante
(2011) que trata o tema deste artigo mais especificamente. Os resultados comprovam os danos causados no contexto escola a nossos jovens e crianças.

Palavras-chave: Bullying; Ambiente Escolar; Violência; Agressão; Sala de Aula; Consequências;
Medidas Preventivas; ECA.
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INTRODUÇÃO

D

e acordo com o exposto no resumo deste trabalho, o objetivo geral é elencar as
causas e consequências da agressão no ambiente escolar. Tendo em vista ser
uma agressão com alto poder de alteração de comportamento tanto da vítima
quanto do agressor, o bullying é elencado por vários termos. Assim, para maior esclarecimento,
o bullying é o termo utilizado para definir agressões físicas e psicológicas a alguém. O termo é
derivado da palavra bully que significa brigão, valentão, na tradução para o português.
Embora o bullying às vezes seja visto como “parte do crescimento” ou “crianças sendo
crianças”, o bullying nas escolas é um problema sério. Imagine a criança escolhida todos os
dias, seja física, socialmente ou através do cyber-bullying. Dessa forma, “a definição do bullying
é compreendida como um subconjunto de comportamentos agressivos, sendo caracterizado por
sua natureza repetitiva e por desequilíbrio de poder” (FANTE, 2011, pg. 28).
Em praticamente todos os países do mundo a prática é “comum”, o que torna um grande
problema para as escolas e para a família, já que tal assunto é de extrema preocupação. A prática do bullying nas escolas geralmente ocorre para que o agressor demonstra sua superioridade
sobre a vítima diante dos demais, o que também fará fora do ambiente escolar, tendo em vista
que seu comportamento indica problema de aceitação em todos os ambientes que frequenta.
O bullying é uma forma predominante de violência juvenil, principalmente nas escolas.
Como ilustrado nos exemplos acima, ele é definido pelo comportamento agressivo (intencional
e médio) que ocorre repetidamente ao longo do tempo e dentro do contexto de um desequilíbrio
de poder. Embora ambos sejam prejudiciais aos jovens, existe uma distinção importante entre
bullying e agressão - se houver um conflito ou briga ocasional entre duas crianças de igual força,
tamanho e status social, isso é agressão, mas não bullying.
Dessa forma, necessária deve ser a atenção também ao agressor, pois apenas puni-lo
não acabará com o problema, pelo contrário, a política de educação deverá ser ampla de tal
forma que atinja não somente as crianças e adolescentes, mas também seus pais e educadores.
Como afirma Constantini (2004), o bullying é um problema que interessa toda a coletividade, e também ao futuro da nossa sociedade, visto que estudos e pesquisas mostram que
jovens agressores, por causa do seu comportamento transgressivo e violento, têm maior probabilidade de assumirem comportamentos problemáticos, como delinquência, alcoolismo e uso de
drogas.
Assim, tal prática pode ser reconhecida não somente na escola, mas também em família,
no trabalho, e em todas relações interpessoais. Entretanto, tendo em vista ser abrangente em
escolas e causador de distúrbios entre crianças e adolescentes, o presente tema abordará como
principal contexto o ambiente escolar.
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DESENVOLVIMENTO DA AGRESSÃO
EM SALA DE AULA
Segundo Dan Olweus, professor de
Psicologia, pesquisador da Universidade de
Bergen, na Noruega, e pioneiro e fundador da
pesquisa sobre problemas de bullying, as interações agressivas podem ocorrer como forma
de diversão ou de autoafirmação para se comprovarem diante dos demais. Superioridade é
a principal característica do agressor, sendo a
satisfação como motivador para que exteriorize
suas vontades diante do ser, aparentemente,
mais frágil.
Dentre os envolvidos na pesquisa, alguns papéis são elencados. São eles:
Vítima típica: indivíduo pouco sociável,
aspecto físico frágil, apresenta passividade, timidez e medo. Tais características são perfeitas para outro indivíduo ou grupo de indivíduos
que queiram demonstrar superioridade.
Vítima provocadora: indivíduo que atrai
reações agressivas no ambiente que se encontra. Pode apresentar modos de inquietude e hiperatividade, porém as provocações são consideradas imaturas e ineficazes.
Vítima agressora: indivíduo que sofre
agressões no ambiente escolar, porém reproduz as mesmas agressões em outros colegas.
Agressor: Indivíduo com pouco empatia, no qual procura vítimas mais fracas. Geralmente, sua família é desestruturada e seu
comportamento é reflexo do comportamento
dos pais. Possui alta necessidade de aprovação diante da superioridade e adota conduta
antissociais.
Espectador: Conhecido também como
coniventes. O aluno que por medo e receio de
desaprovação do agressor, se une a ele para
que o mesmo não lhe ocorra, ou então, se isolará para que conflitos não sejam gerados.
É comum que a vítima não divulgue
para seus pais os conflitos que acontecem na
escola, entretanto, um aluno com algumas características como, ansiedade, timidez e insegurança poderá demonstrar o que realmente
lhe ocorre. Ainda, segundo Dan Olweus, há
dificuldade para que pais e professores identifi-

quem a vítima, entretanto, tais comportamento
podem ser observados, como:
• Isolamento dos demais colegas;
• Dificuldade em falar público, principalmente diante dos colegas;
• Apresenta tristeza ou aflição;
• Falta às aulas com frequência,
• Apresenta hematomas não naturais;
• Entre as atividades escolares é o último a ser escolhido; e,
• Perde seus pertences com frequência.
É possível, também, identificar comportamentos dos agressores, estes
que costumam agir de forma habitual:
• Suas brincadeiras vão além da normalidade, como apelidos com duplo sentido no sentido de insultar;
• Se envolve constantemente em conflitos onde ameaça e domina; e,
• Incomoda e intimida os colegas pegando seus pertences, podendo ser
material escolar, lanches ou dinheiro;
Portanto, diante de tais condutas tanto
da vítima como do agressor, os responsáveis
poderão identificar o que têm ocorrido e, de
maneira acolhedora, cessar o mal-estar entre
o indivíduo para que no futuro este não apresenta problemas de saúde como ansiedade,
depressão, pensamentos de vingança e, até
mesmo, suicídio (CONSTANTINI, 2004).

CONSEQUÊNCIAS PARA A VÍTIMA
Um em cada dez estudantes brasileiros
é vítima de bullying – anglicismo que se refere
a atos de intimidação e violência física ou psicológica continuada de que são vítimas estudantes. O dado é do Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (PISA, 2015).
Segundo Fante, as vítimas do bullying
geralmente não entendem o motivo das agressões geradas. As constantes humilhações
ocorridas ao longo do tempo podem causa
danos irreversíveis à pessoa. Infelizmente, a
saúde mental tem ligações extremas com a
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saúde corporal. Há diversos casos de vítimas
que desenvolveram transtornos alimentares e
tiveram seu sono prejudicado. Como também
os diversos pensamentos negativos e destrutivos, como o desejo de morrer, por exemplo.
Se analisados com cuidado, tais sintomas poderão ser identificados pelos responsáveis da criança e conversado diretamente com
os responsáveis da escola para que o problema seja sanado, a fim de evitar maiores danos.
Uma das características principais no início da
agressão é a perda pelo interesse em ir à escola, como também isolamento, alterações físicas
e comportamentais. Obviamente, por medo e
vergonha, dificilmente a vítima compartilhará
os episódios que sofreu.
De acordo com Dan Olweus, a criança
que sofre agressões diariamente demonstrará,
de forma mediata ou não, seu psicológico abalado. E, aqui, se dará o papel importante dos
apoiadores da criança para que o seu desenvolvimento social não seja afetado objetivando
enfatizar suas qualidades e não permitir que
as agressões não prejudiquem sua autoestima
(FANTE, 2011).

CONSEQUÊNCIAS PARA O AGRESSOR
Pesquisas foram realizadas entre os
anos de 2000 e 2003 (FANTE, 2011, pg. 62),
afim de entender o fenômeno em sala de aula
e, a conclusão para a conduta do agressor é
que este necessita de uma autoafirmação, uma
demonstração de dominação sobre alguém
diante de coação. Interessante pensarmos que,
o agressor muita das vezes também é vítima, já
que sua conduta é o espelho de comportamentos que ele recebe. Obviamente, os casos não
são sempre assim. Entretanto, a falta de autoridade e limites a serem impostos à criança, faz
com que seu comportamento seja excessivo
e abusivo, não sabendo a diferença sobre a
palavra autoridade.
As consequências claras para o agressor é tentar resolver todos os problemas que
surgirem com agressões mediante sua dominação sobre a situação. Tentará controlar o
ambiente com o jeito que acha adequado, já
que é assim que costuma lidar no seu dia a dia
(FANTE, 2011).

Ainda, de acordo com a pesquisa, seu
comportamento por ser baseado na intimidação e provocação, além de muitas das vezes
não possuir apoio familiar ou presenciar agressões em casa, seu modelo de resolução de
conflitos será dado por sua vivência, ou seja,
seu espelho para elucidar qualquer problema
que apareça será com sentimento de raiva sendo materializada em agressões (FANTE, 2011).
No mais, todas as consequências só
poderão ser desastrosas. Sendo assim, o
agressor necessita de imposição, que saiba
os limites impostos a ele, as maneiras que se
pode resolver um problema ou desavença, e
também nem sempre será possível obter êxito
no que se deseja. Limites devem ser impostos
tanto no ambiente escolar quanto no ambiente
familiar e ambos em conjunto precisam estar
atentos aos comportamentos que levam a esse
quadro (FANTE, 2011).

TESTEMUNHAS DO BULLYING
A maioria dos estudantes não se envolve diretamente em atos de bullying e, em geral,
têm medo de se tornar a “próxima vítima”, ficando quieta, sem saber o que fazer e desconfiando das atitudes da escola. Esse silêncio pode
ser interpretado pelos autores como certeza de
seu poder e acaba dificultando a prevalência
do bullying, transmitindo aos adultos uma ideia
falsa de tranquilidade (FANTE, 2011).
Estudiosos dos comportamentos do
bullying identificam a testemunha como “espectador”, este que não pratica nem sofre a agressão. A maneira como estes espectadores de
bullying reage permite classificá-las como ajudantes (participam ativamente da agressão),
apoiadores (estimulam o autor), observadores
(apenas observam ou saem) ou defensores
(protegem o alvo e chamam um adulto para
interromper).
Muitas testemunhas acabam acreditando que o uso de comportamento agressivo
contra colegas de classe é a melhor maneira
de alcançar popularidade e poder e também
se tornaram agressores. Outros podem apresentar déficit de aprendizado; eles têm medo
de ser associados à figura do alvo, perdendo
status e se tornando alvos também; ou aderem
ao bullying por pressão dos colegas.
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Uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Montreal, no Canadá, avaliou que alunos na idade de 13 anos
que presenciaram situações de violência na
escola, possuíam risco maiores em apresentar
comportamento antissocial, sofrimento emocional e problemas acadêmicos. Os dados da
pesquisa estão contidos em um artigo no Journal of Epidemiology and Community Health. A
pesquisa que fora realizada com 4.000 alunos
do ensino médio ainda revela que presenciar
formas de violência cria maior possibilidade de
uso de drogas, ansiedade e sintomas depressivos e que estes impactos podem ser tão lesivos quanto sofrer o bullying.
A interferência das testemunhas e as
tentativas de interromper o assédio moral geralmente são eficazes na maioria dos casos.
Portanto, é importante que o poder do grupo
seja estimulado, para que os agressores percebam que não têm o apoio social necessário.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Segundo Ishida, (2013), avaliar o desempenho dos alunos através de suas notas
e realização dos trabalhos de casa não é suficiente. Perceber e monitorar habilidades ou
possíveis dificuldades que os jovens possam
ter em sua vida social com os amigos é uma
responsabilidade obrigatória daqueles que assumiram a responsabilidade de educar e cuidar da saúde e segurança de estudantes, pacientes e crianças.
Todos os programas antibullying devem ver as escolas como sistemas dinâmicos
e complexos, que não podem ser todos tratados da mesma maneira. Em cada escola, as
estratégias devem sempre levar em consideração as características sociais, econômicas e
culturais de sua população. Segundo Ishida:
São as medidas que visam evitar ou
afastar o perigo ou a lesão à criança ou ao
adolescente. Possuem dois vieses: um preventivo e o outro reparador. As medidas de proteção, portanto, traduzem uma decisão do juiz
menorista (sic) [nota 3] ou do membro do Conselho Tutelar em fazer respeitar um direito fundamental da criança ou adolescente que foi ou
poderá ser lesionado pela conduta comissiva
ou omissiva do Estado, dos pais ou respon-

sável ou pela própria conduta da criança ou
adolescente (ISHIDA, 2013, p 217).
Para o autor (2013). O envolvimento
de professores, trabalhadores, pais e alunos é
fundamental para a implementação de projetos
de redução do bullying. A participação de todos visa estabelecer regras, diretrizes e ações
coerentes. As ações devem priorizar a conscientização geral, o apoio às vítimas, para que
elas se sintam protegidas, a intimidação sobre
a incorreção de seus atos e a garantia de um
ambiente escolar seguro.
O fenômeno do bullying é complexo e
difícil de resolver, portanto, é necessário um
trabalho contínuo. As ações são bastante simples e de baixo custo, podendo ser facilmente
incluídas no cotidiano das escolas, na forma de
tópicos transversais ao longo da rotina escolar.
Os alunos devem ser incentivados a
participar ativamente da supervisão e intervenção do bullying, porque quando as testemunhas enfrentam a situação, os agressores
demonstram que não terão o apoio de todo o
grupo. Treinar com drama pode ser útil para
praticar a capacidade de lidar com a agressão.
Outra estratégia é a formação de grupos de
apoio que protegem alvos e ajudam a resolver
situações de bullying.
Uma metodologia que pode ser utilizada como prevenção é a Terapia Comunitária
Integrativa- TCI:
A ‘Terapia Comunitária Integrativa - TCI’
é uma metodologia desenvolvida há mais ou
menos 25 anos pelo psiquiatra e antropólogo
Prof. Dr. Adalberto Barreto na Universidade
Federal do Ceará. É uma prática recomendada pelo Ministério da Saúde desde 2008, por
meio da Atenção Básica de Saúde e, a partir da IV Conferência Nacional de Saúde Mental - Intersetorial, realizada entre 27.06.2010 e
01.07.2010, foi aprovada como Política Pública
Prioritária Nacional. É um modelo sistêmico, terapêutico e preventivo; funciona como espaço
comunitário de acolhimento, escuta e expressão do sofrimento, partilha de experiências, histórias de vida e superações, onde são valorizadas as competências de cada um, respeitando
as diferenças, a diversidade de várias culturas
e práticas populares; utilizada para trabalhar
os problemas emocionais desencadeados e/
ou agravados por fatores de ordem inter - rela730
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cionais, promovendo o fortalecimento das relações humanas e o desenvolvimento de redes
amplas de apoio mútuo que seja continente do
sofrimento psíquico de cada membro do grupo
(cf. RIBEIRO E LAZZARINI, 2015, p. 311)
Os professores devem gerenciar e resolver eventos de bullying efetivamente, enquanto as escolas devem refinar suas técnicas
de intervenção e buscar a cooperação de outras instituições, como centros de saúde, conselhos comunitários e redes de apoio social.
Os agressores devem ter condições de
desenvolver um comportamento mais amigável
e saudável, evitando assim que apenas medidas de punição sejam tomadas, que acabam
por marginalizar.

FUNÇÃO DA ESCOLA
Tendo em vista que a maior parte do
tempo ocorre nas escolas, os educadores precisam estar atentos aos comportamentos das
crianças.
Segundo Marlene Snyder, diretora de
desenvolvimento do programa anti-bullying do
Instituto Olweus, pioneiro no estudo e prevenção dessa prática, a escola possui responsabilidade mesmo que o caso ocorra fora da escola e que os educadores possuem papel tão
importante quanto os pais:
Sustentados pelas nossas pesquisas, sabemos que é muito mais provável que o
bullying aconteça dentro das escolas, durante
aquele período em que as crianças são confiadas aos cuidados de professores e da direção.
Nesse sentido, as escolas têm um poder maior
que os pais em identificar e combater essa prática (SNYDER, s/d).
Há, ainda, quem trata do assunto como
menos impactante, tendo em vista ser praticado
por crianças e adolescentes. Após os ataques
em 1999 em Columbine, no estado americano do Colorado, onde dois estudantes abriram
fogo contra colegas matando 13 pessoas, inclusive um professor e, deixando 25 pessoas
feridas, a questão do bullying foi severamente
discutido em escolas norte americanas.
A professora Lynn Addington, criminalista da American University e especialista no
caso Columbine, em seus estudos, mostrou

que medidas excessivas como instalação de
câmeras, podem levar os alunos a uma sensação de insegurança além de serem ineficazes,
como também há problema de alto custo para
instalação dos dispositivos de segurança.
Conforme Angela Uchoa Branco, professora emérita da Universidade de Brasília
(UNB) E coautora do livro Bullying – Escola e
família enfrentando a questão: “A chave é levar
escolas e professores a assumir responsabilidade pela socialização dos alunos e prevenir o
bullying mediante a imediata intervenção, pela
conversa, debate e negociação”. Segundo ela,
agressões e intimidações contra aluno merecem monitoramento severo por parte das instituições, tendo em vista ser problema social.
Na educação infantil, por exemplo, ensiná-los a ter empatia, controle sobre suas emoções durante as atividades lúdicas e respeito
e limite com os demais, demonstraria para a
criança que todas as atividades que for realizar
deverá haver um limite de imposição sobre as
outras pessoas, ensinando-as a diversidade e
inclusão social.

FUNÇÃO DA FAMÍLIA
A família é a base mais importante que
o ser humano pode ter. É na família que é possível prevenir que a criança seja um agressor,
como também identifica na criança um possível perfil violento e opressor. A função social
da família é amplamente amparada pela Constituição Federal. O constitucionalista José Afonsa da Silva disserta:
Essa família, que recebe a proteção estatal
não
tem só direitos. Tem o grave dever, juntamente com a sociedade e o Estado, de assegurar,
com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente enumerados
no art. 227: 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. Colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão é exigência indeclinável do cumprimento daquele dever (SILVA, 1999, p. 820).
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A comunicação entre pais e filhos deve
ser diária, a fim de objetivar o respeito entre as
pessoas, indicando a importância de respeitar
o limite entre os seres não ofendendo ou invadindo o espaço alheio. A família deverá repudiar qualquer tipo de ofensa, seja lá qual for o
conteúdo (SILVA, 1999).
Segundo o pesquisador holandês Rob
Limper, “o que se deve fazer é afastar a postura
de culpar a vítima. Não é um bom plano aceitar que o destino da criança é ser maltratada”.
O incentivo ou a omissão por parte da família acarreta responsabilidade objetiva sobre a
criança, pois são os pais ou responsáveis que
devem cumprir a obrigação de vigilância sobre
eles, já que esses cumprem o papel de autoridade.
A falta de afeto e/ou conversa entre
pais e filhos indica a maior parte do sofrimento
que expressa a raiva da criança agressora. Até
mesmo tais crianças podem sofrer algum tipo
de violência no ambiente familiar e, como forma
de escape, tentará exteriorizar a raiva que sente com os colegas. De acordo com a American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
os pais possuem função de extrema importância para que seu filho conte os ocorridos em
ambiente escolar. A estimulação deve ocorrer
de maneira franca e aberta, porém, sem incentivo a revidar agressões, procurando ajuda do
responsável escolar (SILVA, 1999).
É necessário haver estratégias para
que seja evitado de qualquer maneira que uma
criança agredida seja também um agressor.
Terá que ser demonstrado a ela que o convívio
na sociedade possui regras e, até mesmo sanções para o autor das agressões, como injúria
e difamação, conhecidos como crimes contra
a honra. Afinal, devemos analisar que a criança hoje será adulto amanhã e este deverá ter
consciência sobre as dificuldades que enfrentará no dia a dia, pois tais medidas poderão
diminuir o alto índice de adultos intolerantes e
depressivos (SILVA, 1999).

APLICAÇÃO DO ECA – LEI 8.069/90
Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069/1990, há medidas de
proteção que podem ajudar na prevenção do
bullying.
O bullying, dependendo da gravidade,
pode até mesmo configurar ato infracional,
como cita Erick Santos que “dependendo da
gravidade do ato, a prática do bullying pode
configurar ato infracional, concebido nos termos do art. 103 do ECA” (SANTOS, 2011, p.
51). E, também, poderá haver responsabilidade
civil em caso de omissão por parte dos pais,
como prevê art.932, I, do Código Civil. Como
comenta Sílvio de Salvo Venosa: “trata-se de
um aspecto complementar do dever de educar
os filhos e sobre eles manter vigilância” (VENOSA, 2004, p.70).
Assim, a família deve repudiar qualquer
ato ou comportamento violento que possa configurar discriminação, racismo ou homofobia.
Maria Helena Diniz assevera que compete aos
pais “capacitar a prole física, moral, espiritual,
intelectual e socialmente em condições de liberdade e de dignidade (ECA, arts. 1º, 3º, 4º e
15)” (DINIZ, 2007, p. 519).
Logo no art. 98 nos deparamos com a
seguinte redação:
Art. 98. As medidas de proteção à
criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade
ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos
pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
Portanto, amplamente amparada pela
Constituição Federal de 1988 e pelo ECA, a
proteção da criança será dada pelos pais ou
responsáveis, educadores e sociedade, onde
todos em conjunto trabalham pelo desenvolvimento saudável do menor.
O ECA, principalmente, possui medidas
de proteção afim de evitar que a lesão ocorra,
como também medidas reparadoras. De acordo com Válter Ishida:
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São as medidas que visam evitar ou
afastar o perigo ou a lesão à criança ou ao
adolescente. Possuem dois vieses: um preventivo e o outro reparador. As medidas de proteção, portanto, traduzem uma decisão do juiz
menorista ou do membro do Conselho Tutelar
em fazer respeitar um direito fundamental da
criança ou adolescente que foi ou poderá ser
lesionado pela conduta comissiva ou omissiva
do Estado, dos pais ou responsável ou pela
própria conduta da criança ou adolescente
(ISHIDA, 2013, P. 217).
Prevê o artigo 100, parágrafo único, VI:
Art. 100. Na aplicação das medidas
levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
VI - Intervenção precoce: a intervenção
das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).
Sendo assim, a importância que precisa ser
reconhecida e valorizada é o amparo legal que
é estabelecido diante da prática do bullying e
a obrigação que é imposta aos responsáveis,
seja por ação ou por omissão.

AJUDA PROFISSIONAL
Importante haver ajuda profissional nos
casos de agressão psíquica e física, já que as
marcas deixadas podem prevalecer por toda a
vida.Os profissionais visam a análise comportamental para que a personalidade seja fortalecida, buscando no interior a própria aprovação
para que fatores externos como opiniões não
influencie em seu cotidiano.
Segundo Zanella (2003, p.73), a atuação do psicólogo vai muito além da escuta
participante, pois este profissional é também
“responsável pela constituição de espaços interpsicológicos em que sentidos possam fluir,
emergir, transitar livremente [...] é responsável
por espaços de troca, de diálogo , em que o
direito à voz para todos seja uma realidade”.

De acordo com Guzzo (2012), a psicologia escolar é uma especialidade que exige
formação contínua e crítica dos profissionais.
No caso das vítimas, a rotina de piada pejorativa pode trazer consequências irreversíveis,
como baixa autoestima e o pensamento negativo sobre a vida. O suicídio é a consequência
mais grave que pode atingir a família. Por isso,
o desenvolvimento e acompanhamento com
profissional fará toda a diferença.
Dessa forma, a intervenção da psicologia é um método totalmente eficaz e acolhedora nas instituições. Tal profissional terá a
capacidade de analisar e realizar trabalho de
prevenção e enfrentamento às relações abusivas. O agredido hoje poderá ser agressor amanhã e deve haver todo um cuidado para que
não seja estabelecido na mentalidade da criança a relação de agressividade com sua vida
(GUZZO, 2012).
O agressor deverá ser auxiliado para
que tenha controle sobre suas atitudes e saiba
o devido comportamento diante à sociedade
e, para a vítima, essa saiba que as ofensas
deverão ser eliminadas em seus pensamentos
para que seu crescimento seja baseado não
no mundo exterior, mas sim pela consciência
do que realmente ela seja. Que haverá diversidades ao longo de sua vida e saber lidar com
elas é essencial para que cresça com dignidade e humanidade (GUZZO, 2012).
Os alunos precisam que a escola seja
um clima positivo, onde se sintam seguros.
Isso reduz o próprio estresse e a potencial
agressão, permitindo que eles se concentrem
no aprendizado necessário para que sejam
bem-sucedidos em suas vidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As consequências do bullying são tão graves que as crianças norte-americanas entre 8
e 15 anos consideram o problema pior que o racismo e a pressão para manter relações sexuais,
beber álcool ou usar drogas.
A falta de políticas públicas que priorizem ações preventivas contra o bullying nas escolas, que visam garantir a qualidade da assistência à saúde e educação, evidencia que várias
crianças e adolescentes estão expostas ao risco de abuso regular por parte dos colegas e que
as mais agressivas são não receber o apoio necessário para ser aconselhado a sair de comportamentos que possam prejudicar toda a sua vida.
Embora o bullying às vezes seja visto como “parte do crescimento” ou “crianças sendo
crianças”, o bullying nas escolas é um problema sério. Imagine a criança escolhida todos os
dias, seja física, socialmente ou através do cyber-bullying. Dessa forma, “a definição do bullying
é compreendida como um subconjunto de comportamentos agressivos, sendo caracterizado por
sua natureza repetitiva e por desequilíbrio de poder” (FANTE, 2011, p. 28).
Reduzir a prevalência de bullying nas escolas pode ser uma medida de saúde pública
altamente eficaz para o século XXI. Sua prevalência e severidade obrigam os pesquisadores a
investigar riscos e fatores de proteção no início, manutenção e interrupção desse tipo de comportamento agressivo. O conhecimento resultante desses estudos deve ser usado como base
que ajudará a orientar a formulação de políticas públicas e a delinear técnicas de intervenção
multidisciplinar que reduziriam efetivamente o problema.
No Brasil, país em que a melhoria da qualidade da educação é um instrumento de socialização e desenvolvimento e a maioria das políticas sociais é voltada para a inclusão escolar, as
escolas se tornaram o local adequado para a construção coletiva e permanente de condições
favoráveis ao pleno desenvolvimento da cidadania (FANTE, 2011, p. 28).
Todos os programas antibullying devem ver as escolas como sistemas dinâmicos e complexos, que não podem ser todos tratados da mesma maneira. Em cada escola, as estratégias
devem sempre levar em consideração as características sociais, econômicas e culturais de sua
população. As instituições de saúde e educação, bem como seus funcionários, devem reconhecer a extensão e o impacto do bullying entre os estudantes e devem desenvolver práticas para
reduzi-lo rapidamente (FANTE, 2011, p. 28).
Quanto aos profissionais de saúde, principalmente pediatras, devem poder aconselhar,
investigar, diagnosticar e adotar práticas adequadas em situações violentas que envolvam crianças e adolescentes, como agressores, alvos ou testemunhas. Mesmo quando assumimos que
atitudes agressivas derivam de influências sociais e afetivas, historicamente construídas e justificadas por questões familiares e / ou comunitárias, é possível considerar a possibilidade infinita
de as pessoas encontrarem modos de vida mais produtivos, felizes e seguros (FANTE, 2011).
Crianças e adolescentes têm, individual e coletivamente, uma prerrogativa humana de mudar, transformar e reconstruir as coisas, mesmo
em condições muito adversas, para que sua vida possa se basear na
paz, na segurança e na felicidade possíveis. Este não é um desafio
simples e, em geral, depende de uma intervenção interdisciplinar
firme e competente, principalmente por profissionais das áreas de
educação e saúde.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

RESUMO: O presente artigo procura traçar de acordo com a legislação vigente, o percurso de
instalação e a estrutura do AEE – Atendimento Educacional Especializado, no que tange o
atendimento de pessoas com deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento, nas
redes de ensino e consequentemente nas unidades escolares. Por meio de pesquisa bibliográfica, apresentou-se uma análise de um breve recorte histórico, e dessa forma objetivou traçar
um panorama da implementação institucional do AEE nas instituições de ensino no Brasil,
abordando assim, os desafios da implementação de uma educação inclusiva.
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INTRODUÇÃO

E

ste texto traça um panorama das primeiras incursões brasileiras no campo da
Educação Especial (EE) até a proposta atual de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Destacamos alguns movimentos e documentos norteadores das
mudanças, bem como limites e avanços da proposta em vigor.
Conforme os números dos últimos censos são inegáveis as conquistas relativas ao acesso à escola pelos alunos considerados como público alvo da AEE, ou seja, aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. Em 2007 a
maioria dos alunos (53,2%) desse alunado frequentava classes especiais e escolas exclusivas.
Em 2013, do total de 843.342 matrículas de alunos especiais, apenas 23 % deles foram matriculados em espaços segregados, sendo que 77% foram inseridos em classes comuns (BRASIL,
2014).
Os índices indicam a busca de efetivação da educação inclusiva e os esforços de organização de uma escola acessível às pessoas com deficiência. Como chegamos a esse cenário
e como esse processo está se efetivando? Para pensar sobre essas questões apresentamos a
constituição da EE no Brasil. Num segundo momento abordamos a política educacional inclusiva
e o AEE.
Neste estudo traçaremos de acordo com a legislação vigente, o percurso de instalação
e a estrutura do AEE no que tange o atendimento de pessoas com deficiência e/ou transtornos
globais do desenvolvimento.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL
A EE no Brasil começou a tomar forma
no século XIX, tendo a Europa e os Estados
Unidos da América como inspiração. Inicialmente foram organizadas instituições e meios
para o atendimento de cegos, surdos, pessoas
com deficiência intelectual e física. Esse atendimento tinha, segundo Mazzotta (1996), um
caráter assistencialista, o qual predominou até
a criação dos primeiros estabelecimentos educacionais para alunos especiais.
Conforme Jannuzzi (2006), Mazzotta
(1996) e Pessotti (1984), até 1960 as iniciativas de EE no Brasil eram basicamente privadas e localizadas em grandes centros como
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Nessas capitais foram criadas
instituições para onde eram encaminhados os
casos mais graves de deficiência ou doenças
mentais.
Mori e Costa (2013) explicam que apesar de continuar a segregar, aos pouco foram
sendo instituídos procedimentos educativos
inspirados em práticas desenvolvidas na Europa e Estados Unidos. As práticas mais comuns
eram voltadas para a educação dos sentidos,
atividades sensório-motoras, jogos e atividades
de vida diária, como o desenvolvimento de hábitos de higiene, forma de usar o vestuário e
alimentação.

e preceitos da Escola Nova, a psicóloga promoveu mudanças conceituais na área de AEE,
enfatizando que além do biológico, as definições e ações deveriam considerar aspectos
sociais e culturais. Essas mudanças conferiram maior importância para a intervenção pedagógica e contribuíram para a expansão das
classes especiais na rede pública, bem como
das instituições filantrópicas para pessoas com
deficiência.
Essa tendência se consolidou nas décadas seguintes, com destaque para os movimentos pestalozziano e apaeano. Lanna Júnior
(2010) registra que em 1967 havia 16 instituições filiadas à Sociedade Pestalozzi do Brasil,
passando para 150 nos dias atuais. A primeira
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) foi fundada em 1954, no Rio de Janeiro. Em 1962 esse número havia aumentado
para 16, quando então foi criada a Federação
Nacional das APAES (FENAPAES). Atualmente,
segundo Lanna Júnior (2010), a federação tem
mais de duas mil associações filiadas e abrange um universo de cerca de 250.000 pessoas
com deficiência intelectual e múltipla.
Em 1961, por meio da Lei 4.024, o
AEE passou a constar das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional do Brasil, preconizando
que o atendimento educacional àqueles que
ela denominava excepcionais deveria realizado, quando possível, no sistema geral da educação. A lei definia ainda que as iniciativas privadas consideradas eficientes pelos conselhos
estaduais de educação recebem subsídios públicos como bolsas de estudo, empréstimos e
subvenções.

As primeiras incursões no campo da
EE ocorreram em anexos a hospitais psiquiátricos, mas ainda nos anos iniciais de século XX,
sob forte influência da psicologia e da psicometria, foram instaladas clínicas e laboratórios
As instituições privadas foram assuminanexos a escolas de formação de professores.
A preocupação central era o diagnóstico e o do uma importância cada vez maior no atenditratamento de crianças com deficiência ou his- mento às pessoas com deficiência e abarcam
uma tarefa que seria do Estado. Devido ao fato
tórico de fracasso escolar.
de serem instituições privadas, mas receberem
Nesse contexto destaca-se a vinda da subsídios públicos, uma relação ambígua se
psicóloga russa Helena Antipoff (1892-1974) estabeleceu entre as instituições e o governo,
para o Brasil. Aliando aspectos específicos do fazendo com que muitas vezes aquelas fossem
desenvolvimento em pessoas com deficiência vistas como se fossem públicas.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) trouxe uma
nova configuração ao AEE, a qual passou a
ser uma modalidade de educação escolar a
ser oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino para “educandos portadores
de necessidades especiais” (BRASIL, 1996, p.
21). Aos alunos que, devido a condições específicas, não pudessem ser integrados nas classes comuns do ensino regular, a lei previa o
atendimento educacional em classes, escolas
ou serviços especializados.

Esse documento foi um marco na organização da política de educação inclusiva.
A partir de então vários documentos foram
produzidos no sentido de garantir a formação
de professores para a perspectiva inclusiva, o
reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) como meio legal de comunicação e
expressão e a sua introdução como disciplina
obrigatória nos cursos de formação de professores. Buscou-se a aproximação da esfera
federal com os municípios, com vistas a padronizar o atendimento especializado nas instituições públicas de ensino comum e privadas
A partir do ano de 2000, destarte a de ensino especializado.
permanência do termo “preferencialmente”, o
atendimento no ensino comum passou a ser
Com vistas à acessibilidade, o Ministéampliado e começou a tomar corpo a concep- rio da Educação, promoveu a produção e difução de atendimento educacional especializado
são de materiais em Braille para alunos com
(AEE) e de educação inclusiva. Nas palavras
deficiência visual ou cegueira. No intuito de forde Prieto (2010, p. 61):
mar os gestores municipais para a perspectiva
inclusiva, em 2003 o governo federal começou
Configura-se como elemento cada vez
a desenvolver o Programa Educação Inclusiva:
mais presente nos textos oficiais nacionais a
direito à diversidade, voltado para a formação
expressão ‛atendimento educacional especializado’, fazendo referência à Constituição Fede- continuada de gestores e educadores das reral de 1988 (CF 88), em detrimento de educa- des estaduais e municipais de ensino para a
ção especial, historicamente reconhecida pela oferta de educação especial na perspectiva da
sociedade brasileira como responsável pelo educação inclusiva.
provimento das necessidades educacionais esNo primeiro ano, o eixo temático dos
peciais de uma parcela de alunos, também já
denominados de diferentes maneiras, que são seminários nacionais foi a fundamentação e
população alvo desta modalidade de ensino difusão da política de educação inclusiva. Em
2005 e 2006 os seminários foram dedicados
(PRIETO, 2010, p.61).
à formação docente com vistas às áreas específicas do AEE. Em 2007 houve uma retomada
A autora observa que no período era dos fundamentos, princípios e orientações lepossível constatar, nos censos escolares, al- gais da política inclusiva, acrescentados dos
terações nas matrículas de alunos com defici- temas escola e família e tecnologia assistiva.
ência, transtornos globais do desenvolvimento
Nesse período, reafirmando as diretrie altas habilidades/superdotação. Em 2001,
por meio da Resolução 02/2001, do Conselho zes e ações do Programa Educação Inclusiva, o
Nacional de Educação e Câmara da Educação Ministério da Educação (MEC) voltou a atenção
Básica, foram instituídas as Diretrizes Nacio- para a acessibilidade arquitetônica das esconais para a Educação Especial na Educação las, à organização e implantação das Salas de
Básica, determinando que os sistemas de ensi- Recursos Multifuncionais (SRM) e à formação
no comum matricularem todos os alunos e se docente para o AEE. Os principais elementos
organizassem para o atendimento aos alunos dessas ações estão presentes no texto Política
com “necessidades educacionais especiais” Nacional de Educação Especial na Perspectiva
(BRASIL, 2001).
da Educação Inclusiva (PNEEPEI) que reafir740
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mou os referenciais do programa, confirmou os
alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação como público-alvo da EE e o atendimento a eles ser ofertado (BRASIL, 2006, 2008).

Educação Inclusiva é uma expressão nacional
da política de educação inclusiva e o principal
meio de formação continuada de professores
(PACCINI, 2012). Suas metas numéricas foram
atingidas, pois 100% dos números de cidades
polo e suas áreas de abrangência realizaram
Em 2009, a PNEEPEI, suas normativas os seminários previstos. Os limites dessa fore as diretrizes operacionais para o AEE foram mação, entretanto, são pontuados pelos próos temas dos seminários. A formação incluiu prios professores:
igualmente a escolar e o projeto político pedagógico na perspectiva inclusiva. Esses últiapenas com um encontro anual; conmos assuntos continuaram a ser discutidos em centração de 40 horas em uma semana; me2010, acrescidos de questões sobre a práti- todologia de palestras; não há um acompaca pedagógica inclusiva. Os anos de 2011 e nhamento desses cursos durante o ano que
2012 marcaram um período de transição con- transcorre até a chegada do próximo curso; os
ceitual no programa. Com uma nova estrutu- assuntos são tratados de forma pontual. Enfim,
ra regimental disposta pelo MEC, a Secretaria essas formações não parecem suficientes para
de Educação Especial (SEESP) foi integrada à a necessidade que é apresentada dentro dos
Secretaria de Educação a Distância, Alfabetiza- próprios documentos do programa federal Edução e Diversidade (SECAD), criando a Secre- cação Inclusiva: Direito à Diversidade (OLIVEItaria de Educação Continuada, Alfabetização, RA, 2012, p. 93).
Diversidade e Inclusão (SECADI).
O objetivo da nova estrutura passou a
ser o desenvolvimento inclusivo dos sistemas
de ensino, voltado à valorização das diferenças
e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de
políticas públicas transversais e intersetoriais.
Sob essa nova configuração, a formação no
âmbito do Programa Educação Inclusiva passou abarcar: Educação para os direitos humanos e cidadania; Educação ambiental; Educação de jovens e adultos – EJA; Educação para
as relações étnico raciais; Educação especial
na perspectiva inclusiva; Educação para o
campo e quilombola; Educação indígena.

A autora considera paradoxal essa proposta de formação: por um lado os documentos explicitam os deveres dos municípios e das
escolas no sentido de proporcionar condições
coletivas e adequadas de formação; por outro,
as condições concretas, materiais e de pessoal
das escolas conduz para atitudes isoladas e individuais de professores e gestores. São raros
os coordenadores que proporcionam estudos
dirigidos ou momentos de reflexão.
Mais chocante ainda são os depoimentos em que algumas professoras relatam que
para participar dos seminários precisam pagar
professoras substitutas para o período em que
estão frequentando o curso. A pesquisadora
pergunta: “até que ponto a participação do professor é valorizada se ele precisa pagar para
poder sair da escola e participar de um curso/
estudar?” (OLIVEIRA, 2012, p. 94).

Para a Educação Especial, os temas
delimitados foram: AEE para estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; Organização da educação bilíngue para estudantes
surdos no ensino regular e Políticas públicas
A falta de tempo para o estudo se reintersetoriais para a eliminação das barreiras flete ainda na descontinuidade das discussões
que impedem o acesso e permanência de pes- realizadas durante a formação. Apesar do desoas com deficiência na escola. O Programa sejo de acompanhar as mudanças legais e as
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propostas pedagógicas, o tempo disponível
para isso é quase sempre insuficiente. Críticas
semelhantes às apontadas por Oliveira (2012)
também estão presentes na avaliação feita
pelo MEC. Dentre elas, a constatação de que a
metodologia utilizada nos Seminários é restrita
a palestras, conferências e mesas redondas;
para os cursistas faltam oficinas pedagógicas
e minicursos temáticos. Além disso, segundo
eles, as temáticas não levam em conta os dados locais, ficando descoladas da realidade local (OLIVEIRA, 2012).

Centros de AEE da rede pública ou de instituições conveniadas com a Secretaria de Educação. Ambos os contextos não podem ser substitutivos do ensino comum (BRASIL, 2008).

As SRM foram criadas com os seguintes objetivos: apoiar a organização da EE na
perspectiva inclusiva; assegurar aos alunos público-alvo acesso ao ensino regular em igualdade de condições aos demais alunos; bem
como disponibilizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade às escolas regulares e proporcionar o desenvolvimento profissional (BRASIL,
Dentre os motivos para a falta de con- 2010a).
textualização, um deles é a distância dos forAs SRM podem ser do Tipo I ou do
madores da realidade escolar. Essa dificuldade
aumenta ainda mais pela extensão das áreas Tipo II, ambas dotadas com as especificações:
de abrangência e a concentração de partici• Equipamentos: dois microcomputapantes em capitais e grandes centros. Um novo
dores, laptop, estabilizador, scanformato para o programa vem sendo desenhaner, impressora laser, teclado com
do e algumas estratégias buscam uma maior
colmeia, mouse com entrada para
articulação entre os municípios e o estado. A
acionador, acionador de pressão e
proposta é que os municípios-polo da abranlupa eletrônica.
gência estadual se reúnam e, a partir de uma
• Materiais didático-pedagógicos: mamesma matriz conceitual, elaborem um projeto
terial dourado, esquema corporal,
conjunto, considerando as especificidades e
bandinha rítmica, jogo de memórealidade local (OLIVEIRA, 2012). Nesse item
ria de numerais, tapete alfabético,
apresentamos um panorama da constituição
software comunicação alternativa,
da EE no Brasil à política de educação inclusacolão criativo Monta Tudo, quesiva. Apresentamos a seguir alguns dados e
bra-cabeças de sequência lógica,
reflexões sobre características e normatização
jogos de dominó (associação de
do AEE.
ideias, de frases, animais e frutas
em Libras e tátil), alfabeto Braille, kit
de lupas manuais e plano inclinado
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E
– suporte para leitura.
• Mobiliário: mesa redonda com quaATENDIMENTO EDUCACIONAL
tro cadeiras, mesa para impressora,
ESPECIALIZADO
armário, quadro branco, duas mesas para computador e duas cadeiO documento da PNEEPEI reafirmou o
ras.
princípio da transversalidade e estabeleceu o
AEE complementar ou suplementar ao ensino
As SRM do Tipo II estão destinadas
regular para o público alvo do AEE: alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvi- para o atendimento a alunos com deficiência
mento, altas habilidades/superdotação. O AEE visual. Além dos recursos das salas do Tipo
deve ser realizado prioritariamente em Sala de I, elas são equipadas também com máquina
Recursos Multifuncionais (SRM) da escola em e impressora Braille, reglete, punção, Soroban,
que o aluno estuda ou em outra escola, no tur- guia de assinatura, kit de desenho geométrico
no inverso ao da escolarização. Ou ainda em e calculadora sonora.
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Os alunos matriculados no AEE são
contabilizados duplamente pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), desde que eles estejam
matriculados em sala comuns do ensino regular.
A institucionalização da oferta de AEE
em SRM está orientada pela Nota Técnica
11/2010, elaborada pela Secretaria de Educação Especial, as quais delimitam os objetivos,
formas de implantação, atribuição dos professores, elaboração do plano político pedagógico, efetivação das matrículas, organização da
prática pedagógica, infraestrutura e condições
de acessibilidade (BRASIL, 2010a).

ciedade em igualdade de condições com as
demais pessoas as pessoas com deficiência
(BRASIL, 2015, Art. 2º).

A atuação dos centros de AEE, por sua
vez, foi regulamentada pelas Notas Técnicas
09/2010 e 055/2013(BRASIL, 2010b e 2013).
Os documentos reafirmam os fundamentos legais, políticos e pedagógicos da educação inclusiva e estabelece para os Centros de AEE:
as condições de financiamento; as normas
para o estabelecimento de convênio, a reorientação das escolas especiais como Centros de
AEE; as atribuições do professor do AEE nesse
espaço; as características necessárias do Plano Político Pedagógico (BRASIL, 2013).

Os documentos arrolados indicam que
a educação contemporânea brasileira está sob
a égide de princípios inclusivos. As normativas
e os censos da educação demonstram a maior
inserção do alunado especial no ensino comum; no entanto, como aponta Oliveira (2014),
vivemos um paradoxo, pois quanto mais se fala
em inclusão e em educação para todos, maior
o foco no público alvo da educação especial.
A autora denomina esse fato de falsa centralidade e destoante foco:

O Plano Nacional da Educação (PNE)
para o decênio 2014-2024 reafirma a garantia
do acesso ao AEE, preferencialmente na rede
regular de ensino, conforme a necessidade de
cada educando. A necessidade deve ser identificada por meio de avaliação, ouvidos a família
e o aluno (BRASIL, 2014).
No início de julho do corrente ano foi
sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinado a garantir e a promover a equiparação de direitos, a autonomia e a
acessibilidade em todos os setores às pessoas
com: impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na so-

O Estatuto prevê atendimento prioritário
em todas as instituições e serviços de atendimento público, destacando o direito em áreas
como educação, saúde, trabalho, infraestrutura
urbana, cultura e esporte para as pessoas com
deficiência. Em termos de educação, o documento enfatiza o sistema educacional inclusivo
e o AEE para atendimento às características
específicas e necessidades, com medidas individualizadas e coletivas que favoreçam o
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência.

embora se anunciem recursos, práticas, ações, e uma série de medidas – o discurso do direito democrático à igualdade de
oportunidades -, não há evidências, ainda de
que as escolas estão providas das condições
necessárias que possam garantir o desenvolvimento pleno daqueles estudantes – o público
alvo da educação especial (OLIVEIRA, 2014,
p. 139).
Concordamos com a autora quando
ela afirma que a inclusão escolar não ocorrerá
como mágica, sem o necessário enfrentamento das condições materiais e estruturais que
provocam a desigualdade e a exclusão de pessoas que compõem o quadro da diversidade.
Especialmente daqueles que, além de situados
no universo da diversidade, vivem também em
situação de pobreza.
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Juntamente com a normatização é preciso criar as condições materiais para que a
acessibilidade prevista nas leis se concretize,
tanto para as pessoas com deficiência como
para as instituições de modo geral e, de modo
específico, para aquelas que as recebem. Estudos apresentados por Mendes e Cia (2013)
e Mori (2014), indicam as dificuldades enfrentadas pelos Estados e municípios para cumprir as orientações e diretrizes operacionais da
proposta nacional de educação. Em algumas
localidades há escassez de SRM, falta clareza
sobre como deve o AEE nesse contexto escolar e sua relação com o atendimento na sala
comum.
Alguns municípios cumprem o estabelecido e desenvolvem práticas inovadoras e
criativas, mas em outros o atendimento especializado ainda é realizado de modo substitutivo e precário. Ainda são registradas faltas ao
AEE devido à dificuldade de deslocamento, por
falta de transporte ou pessoa para acompanhar
o aluno. Os alunos com Altas Habilidades/Superdotação permanecem quase invisíveis nas
estatísticas de atendimento educacional especializado. Há previsão de AEE para esse alunado em SRM ou em outros espaços como, por
exemplo, Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S).

Se, por um lado, os alunos com altas
habilidades não são identificados e atendidos,
por outro lado, alunos com diagnóstico de
Transtornos Funcionais Específicos (TFE) como
Hiperatividade e Distúrbios de Aprendizagem,
não previstos na política nacional, são atendidos em SRM de escolas de vários estados. É
uma tentativa de enfrentar o fracasso escolar
via atendimento especializado; assim, muitas
vezes quadros de TFE e Deficiência Intelectual
se misturam, sem que estejam claras as especificidades de cada um deles e da prática
pedagógica a ser realizada.
Em síntese, a política para o atendimento especializado e inclusivo está formatada, mas assume diferentes configurações
conforme a política e as possibilidades locais.
Prieto (2010) já apontava o respeito as peculiaridades da EE em diferentes locais como um
desafio para o avanço para o programa inclusivo. Há que se atentar, igualmente, para a oferta de programas para alunos com limitações
mais acentuadas, principalmente para aqueles
com idade mais avançada. E o processo precisa ser avaliado sempre, verificando não só o
acesso, mas também a qualidade do atendimento ofertado, dos materiais disponibilizados,
a apropriação dos conhecimentos escolares e
acesso a níveis de ensino mais elevados.

Todavia, esses núcleos estão restritos
a capitais e grandes centros e poucas escolas ofertam o atendimento previsto. De modo
geral, a preocupação com a identificação e a
educação de alunos com altas habilidades,
tem sido negligenciada. Também nessa área
há avanços quanto às leis, mas o cumprimento
delas e abordagem dos aspectos específicos
a ela relacionados são problemas a serem enfrentados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos observar que o AEE no Brasil passou por mudanças significativas desde as
primeiras instituições educacionais, passando pelo ensino segregado até a proposta de educação inclusiva. A partir da década de 1960 vários movimentos e legislações impulsionaram
transformações com vistas à educação inclusiva.
Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, implementada em 2008, os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação devem estudar, preferencialmente, em salas comuns do ensino
regular. Com base nos censos escolares, a meta está sendo alcançada, visto que a proporção
ensino comum X ambiente segregado é de 77% para 23%, respectivamente.
Para além das matrículas dos alunos do AEE, o reconhecimento e a normatização de
uma escola que reconhece a diversidade, acolhedora de todos os alunos, é uma conquista. A
escola universal é um processo a ser efetivado, mas está anunciado e formatado. Cabe continuar investindo para garantir a permanência e o acesso ao conhecimento.
É essencial a continuidade da política de educação inclusiva e a avaliação dos avanços,
retrocessos e as demandas delineadas no processo. Que as propostas de reformulação da formação de professores, em especial a de uma maior articulação entre os municípios e o estado
e a de construção de um projeto comum de abrangência estadual, possam produzir um olhar
mais atento para as peculiaridades financeiras e estruturais de cada local e o desenvolvimento
de metodologias de formação e conteúdos mais próximos da realidade escolar.
No contexto escolar, a escola inclusiva implica ainda em romper práticas pedagógicas
tradicionalmente focadas na homogeneidade e formal um olhar que contemple as diferenças,
ressignificando o processo educacional, com planejamento participativo e coletivo, interação
entre os profissionais na organização dos conteúdos, recursos e procedimentos metodológicos.
Assim não será imputada somente ao professor uma responsabilidade que cabe a todos.
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A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM: ÊNFASE NA
AFETIVIDADE E NA MÚSICA
RESUMO: Este artigo destaca a Neurociência na Educação, por desvendar o complexo processo
de aprendizagem no desenvolvimento das crianças. Analisa a importância da afetividade no
desenvolvimento do cérebro infantil e enfatiza que a arte de vivenciar, apreciar e criar música
em sala de aula, pode facilitar o processo de aprendizagem. Conforme a Neurociência, além
dos efeitos da música no cérebro, há semelhanças entre a aprendizagem da leitura e da escrita de uma língua e da leitura e da escrita musical.Para tanto, o objetivo geral deste artigo
é enfatizar a importância da afetividade e da música no desenvolvimento humano, compreendendo a relação entre a Neurociência e a aprendizagem nos primeiros anos da infância,
entendendo as relações do educador com a criança e desta com a afetividade e a música, e
ressaltando o que a Neurociência traz sobre os seus efeitos no cérebro humano. A questão é
saber: como a afetividade e a música contribuem, por meio da Neurociência, para facilitar o
processo da aprendizagem? E como objetivos específicos, busca-se dentre outros assuntos,
sintetizar: os processos neurais e o hipocampo nas emoções e no processo de aprendizagem;
o processo de desenvolvimento global da criança, segundo Henry Wallon; a atividade musical
e seus efeitos nas várias áreas cerebrais como o corpo caloso, o cerebelo e o córtex motor.
A metodologia utilizada nesta pesquisa é bibliográfica de caráter exploratório. Conclui, principalmente, que cabe aos educadores dar continuidade a esta pesquisa, na busca de mais
conhecimento e mudanças na atual qualidade da educação brasileira.
Palavras-chave: Neurociência; Aprendizagem; Música; Afetividade; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

educação evoluiu muito com os avanços e as descobertas da Neurociência, tornando o processo de aprendizagem menos complexo, a partir do momento em
que trouxe mais esclarecimentos a respeito de como o cérebro aprende. Por meio
da Neurociência, pode-se entender como as redes neurais se estabelecem no momento da
aprendizagem, de que maneira os estímulos chegam ao cérebro, de que forma as memórias se
consolidam e de como ocorre o acesso às informações que são armazenadas.
Por isso, falar em educação e aprendizagem é o mesmo que falar em processos neurais
- redes estabelecidas de neurônios que se ligam e fazem novas sinapses, ou seja, ligações entre
os neurônios que resultam em estímulos. E aprendizagem nada mais é do que esse fantástico e
complexo processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente, ativando as sinapses
e tornando-as mais intensas. A cada estímulo novo, a cada repetição de um comportamento que
se deseja consolidar, ocorrem circuitos que processam as informações a serem consolidadas
(MIETTO, 2009).
Em outras palavras, a Neurociência explica-nos o que antes se desconhecia sobre o
momento da aprendizagem, ou seja, que o cérebro, esse órgão fantástico e misterioso, é matricial nesse processo do aprender. Suas regiões, lobos, sulcos, reentrâncias possuem funções e
grande importância num trabalho em conjunto, no qual cada um precisa interagir com o outro
(MIETTO, 2009).
Eis aí a importância de se conhecer o papel do hipocampo na consolidação das memórias; do sistema límbico - responsável pelas emoções; dos mistérios que envolvem a região
frontal - sede da cognição, linguagem e escrita, e de se tentar entender os mecanismos atencionais e comportamentais das crianças com transtornos, por exemplo. Cada região do cérebro se
conecta e se interliga, de maneira que nesse trabalho cada estrutura com seus neurônios específicos e especializados desempenham um papel importantíssimo no processo de aprendizagem
(MIETTO, 2009).
Como já mencionado no resumo deste artigo, objetivo geral é destacar a importância
da afetividade e da música no contexto do desenvolvimento humano, compreendendo a relação
entre a Neurociência e a aprendizagem nos primeiros anos da infância e entendendo as relações do educador com a criança e desta com a música, e o que a Neurociência diz sobre os
seus efeitos no cérebro humano. E, os objetivos específicos buscam sintetizar essas explicações
e tudo o que aqui vem sendo citado, nos capítulos da revisão de literatura, encontrados mais
adiante. Dessa forma, tal tema justifica-se pela necessidade de os professores compreenderem
que o uso de estratégias adequadas, num processo de ensino que possui dinamismo e prazer,
acaba provocando como consequência alterações na quantidade e qualidade das conexões sinápticas, afetando assim o funcionamento cerebral de forma positiva e permanente, repercutindo
em resultados extremamente satisfatórios. E essas estratégias, além de incluir obrigatoriamente
a afetividade, podem ser as de aliar a música aos jogos e demais atividades escolares, pois há
a possibilidade de se trabalhar simultaneamente mais de um sistema: o auditivo, o visual e até
mesmo o sistema tátil, no qual a música possibilita dramatizações (MIETTO, 2009).
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Esta questão de pesquisa surgiu da necessidade de se comprovar se a afetividade e
a música são mesmo produtoras de reações neuropsicológicas específicas, essenciais ao processo de aprendizagem durante o desenvolvimento do Sistema Nervoso da criança, e se estas
se propagam no decurso de sua vida. Sabe-se que ambas – afetividade e música - despertam
emoções profundas, criatividade, memória, atenção, disciplina, autoestima e cooperação, além
de criarem um ambiente aconchegante e lúdico, propício à aprendizagem. Já que existe o respaldo das concepções atuais da Neurociência, como a afetividade e a arte de produzir música
acabam contribuindo para facilitar o processo complexo da aprendizagem?
Como procedimentos metodológicos este trabalho se pauta na pesquisa exploratória
e bibliográfica; sendo exploratória por conter levantamento de conhecimento e práticas com o
problema pesquisado, sem obrigatoriamente se tratar de um estudo de caso; e bibliográfica, por
ser elaborada a partir de material já publicado, constituído de livros, revistas e jornais tecnocientíficos, artigos publicados na internet e algumas dissertações e monografias.
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A NEUROCIÊNCIA E A IMPORTÂNCIA
DA AFETIVIDADE NA FORMAÇÃO
CEREBRAL E NA APRENDIZAGEM
Conforme Perry (2012), os estímulos
recebidos do meio pelas crianças não devem
ser quaisquer estímulos, precisam ser de qualidade, variados e frequentes, contextualizados
e significativos. Tais estímulos serão os ativadores dos circuitos neuronais importantes para
toda aprendizagem.
O autor acima, estudou os casos de
abandono, desnutrição e exposição às drogas
durante a gravidez, e descobriu diferenças significativas no desenvolvimento de dois cérebros
infantis, quando uma das crianças não foi tratada com afetividade por sua mãe ou responsável, durante os três primeiros anos de sua vida.
Por isso é tão necessária a afetividade durante
o processo de crescimento das crianças ainda
bem pequenas, pois se a criança for negligenciada e abusada, seu cérebro fatalmente será
bem menor em relação ao da criança tratada
com afeto. Assim, este neurocientista enfatiza a
importância da interação mãe & bebê para um
bom desenvolvimento cerebral, pois é nesta
fase que muitas células cerebrais são produzidas.

Em outras palavras, as dimensões afetiva, cognitiva e motora precisam ser vistas em
sua integração e totalidade, pois a pessoa é
uma totalidade, constituída por meio de uma
rede de relações entre os fatores orgânicos e
socioculturais do meio do qual faz parte. Desta
maneira, é bom lembrar que professor e aluno
se afetam mutuamente e desse afetar depende
o sucesso ou insucesso no processo ensino-aprendizagem. As situações de conflito entre
professor e aluno no cotidiano escolar, demonstram que as contradições e complexidades existem e são essenciais para a mobilização e o crescimento do indivíduo. O educando
vai se desenvolvendo em função das exigências que o meio escolar coloca; na passagem
de uma etapa para outra, o educando tem que
desenvolver novas habilidades para dar conta
das exigências que o meio escolar coloca; assim, o conflito é o motor do desenvolvimento
e não fator negativo nas relações. Contudo, é
bom frisar que com afetividade tudo se torna
mais fácil (GRANDO, 2013).

Nesse sentido, a relação professor-aluno torna-se positiva quando o professor se permite ouvir e enxergar o aluno em sua totalidade
e concretude, respeitando cada estágio do seu
desenvolvimento e buscando (propiciando)
condições para a emergência de habilidades
Outra importante descoberta das Neu- e conhecimentos apropriados. “É acolher e imrociências é a ideia de que a aprendizagem pulsionar” (WALLON, 2007, p. 163).
ocorre a partir de um conhecimento já consoliApesar de semanticamente parecerem
dado do indivíduo, portanto, o cérebro é recursignificar a mesma coisa, emoção e afetividade
sivo:
são diferentes na teoria de Wallon (2007). A
[...] através dos estudos sobre o cére- afetividade possui um caráter mais abrangente,
bro: a aprendizagem e a memória estão intima- levando à capacidade do indivíduo de ser afemente ligadas à emoção. O sistema límbico, tado pelo mundo externo ou interno, gerando
responsável por controlar o comportamento bem-estar ou mal-estar. Nesse sentido, a afeemocional e motivacional, é ativado de forma tividade pode ser identificada em duas vertenpositiva quando a aprendizagem está ligada a tes, uma de origem orgânica e outra de origem
boas sensações, tais como a alegria, a descon- social.
tração e o prazer, fazendo com que as aprenA afetividade tem origem orgânica
dizagens sejam consolidadas e o sistema cerebral de recompensa seja ativado, o que gera quando os motivos que provocam os estados
a vontade de repetir a boa experiência (GRAN- de bem-estar e mal-estar estão ligados aos
estímulos internos ou externos recebidos pelo
DO, 2013, p. 28).
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organismo, gerando reflexos, contrações musculares, etc. E a afetividade tem origem social
quando os motivos que provocam os estados
de bem-estar e mal-estar envolvem a sensibilidade ao outro (WALLON, 2007).
Assim, a emoção, à luz de Wallon
(2007) é a exteriorização da afetividade, é a
manifestação corporal, motora. A emoção é um
recurso de ligação entre o orgânico e o social,
e evolui sob o impacto das condições sociais,
sendo uma manifestação da vida afetiva.
De acordo com Scarpato (2006), a
afetividade é uma categoria macro em Henri
Wallon, pois integra as relações afetivas, como
a emoção, o sentimento e a paixão. O desenvolvimento da afetividade ocorre na interação
entre o orgânico e o social. As emoções são
manifestações orgânicas, os sentimentos são
exteriorizados a partir do orgânico, e a paixão
para desenvolver-se precisa do equilíbrio entre
sentimentos e emoções. Assim, a emoção se
manifesta repleta de componentes orgânicos
e tônicos, expressos de modo instantâneo. Já
o sentimento se origina de reações reflexivas,
sendo mais duradouro.
Percebe-se, com isso, que a emoção
possui três mecanismos de ação claramente
observáveis socialmente: contagiosidade, ou
seja, a capacidade de contagiar as pessoas
próximas, a regressividade, que é a possibilidade de retornar a um raciocínio, e a plasticidade,
que demonstra no corpo os sinais da emoção.
A emoção usa o corpo como veículo de expressão para o meio social, como expressões
faciais e posturais, e até alterações mais fisiológicas, como pulso acelerado, sudorese etc.
(SCARPATO, 2006).

necessita da presença do outro para expressar uma forte emoção, quanto para um grupo
de pessoas reunidas com um mesmo objetivo
(SCARPATO, 2006, p. 47).
Segundo o próprio Wallon (2007, p.
149), “(...) O contágio das emoções é fato
comprovado variadíssimas vezes”. E esta emoção pode manifestar-se pelos tônus postural
ou corporal, ou seja, dependendo da emoção,
o próprio corpo a reflete.
Com o intuito de reforçar o sentido
do poder de contágio das emoções, torna-se conveniente citar novamente que, por ser
uma atividade eminentemente social, “a emoção nutre-se do efeito que causa no outro”, ou
seja, “as reações que as emoções suscitam
no ambiente funcionam como uma espécie de
combustível para sua manifestação” (GALVÃO,
2010, p. 64).
De acordo com Mahoney e Almeida
(2011), o desenvolvimento da afetividade para
Henri Wallon tem cinco estágios, desde o nascimento do indivíduo até sua morte. São eles:
impulsivo-emocional, sensório-motor, personalismo, categorial e puberdade-adolescência.

A NEUROCIÊNCIA E A IMPORTÂNCIA
DA MÚSICA NA FORMAÇÃO
CEREBRAL E NA APRENDIZAGEM

Muszkat (2000) afirma que exposição
à música afeta o funcionamento do cérebro e
provoca alterações fisiológicas desde a modulação da frequência cardíaca, dos ritmos respiratórios, dos ritmos elétricos cerebrais, dos
ciclos de sono e vigília, até a produção de vários neurotransmissores relacionados à recomO poder de contágio que a emoção pensa e ao prazer.
provoca no ser humano é uma forma de adaptação dele ao meio social:
O treino musical, além de transferir o
processamento melódico do hemisfério direito
Pelo contágio, a emoção provoca rea- para o esquerdo, aumenta a capacidade neções e propicia relações interpessoais e a fu- cessária para uma aprendizagem significativa
são da vida em grupo, tanto para a criança que tanto musical como outra qualquer. O desen753
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volvimento depende das vivências com o munPara Sacks (2007), os padrões mnedo externo e a relação corpo – movimento, es- mônicos contidos nas rimas, métrica e canto,
senciais no amadurecimento global da pessoa são os recursos mais poderosos para a capa(MUSZKAT, 2000).
cidade de retenção e memorização da mente
e estão presentes em todas as culturas. Assim,
O treino musical também aumenta o conforme as pesquisas de Ferreiro e Teberosky
tamanho e a conectividade de várias áreas (1999), o bom desempenho escolar estava
cerebrais como o corpo caloso, o cerebelo e acompanhado de sucesso em outros domío córtex motor. Ativando o lado esquerdo do nios, como: o esquema corporal, orientação
cérebro, as funções musicais e linguísticas po- espacial e temporal e lateralização, entre oudem ser potencializadas. O aprendizado mu- tros. Elas entenderam que a capacidade de ler
sical ativa vários circuitos neuronais e requer e escrever relaciona-se com aspectos linguísa percepção de estímulos simultâneos, assim ticos e não linguísticos. Há a necessidade de
como a integração de diversas funções cog- uma maturação neurológica para tal aprendinitivas, tais como a atenção, a memória e das zagem. Estudos das neurociências comprovam
áreas de associação sensorial e corporal, en- essa necessidade. O desenvolvimento motor,
volvidas na linguagem corporal e simbólica. afetivo e cognitivo de uma criança pode ser
Por isso, é normal as crianças expressarem as positivamente influenciado por uma proposta
emoções com mais facilidade por meio da mú- adequada de educação musical na Educação
sica do que pelas palavras:
Básica, desde a Educação Infantil. Para Gardner (1995, p. 78): “de todos os talentos com
A música desperta emoções profundas que os indivíduos podem ser dotados, nenhum
e significativas, desde um deleite, alegria ou surge mais cedo do que o talento musical”.
tristeza a um simples alívio da monotonia, tédio ou depressão. A música tem a capacidade
Pesquisas comprovam que o estímude melhorar a nossa vida emocional. O treina- lo musical produz reações neuropsicológicas
mento musical tem aspectos que podem ser específicas, essenciais ao processo de aprenmantidos de modo que valham à pena, como a dizagem durante o desenvolvimento do Sistenecessidade de disciplina e cooperação (SLO- ma Nervoso da criança, e que a acompanhará
BODA, 2008).
por toda sua vida. A música motiva e mobiliza
para o desenvolvimento da atenção, memória,
O período de neurodesenvolvimento comunicação, habilidades motoras, amadurecimais sensível à aprendizagem musical são os mento emocional e socialização (LOUREIRO e
primeiros oito anos da criança. Assim, o estudo FRANÇA, 2005).
da música pode ser um meio para que o desenvolvimento global das crianças seja ampliando.
Louro, Alonso e Andrade (2006) dizem
Enfatiza Muszkat (2000, p. 73), que “do ponto que a musicalização trabalha todos os aspecde vista neuropsicológico, as estruturas envol- tos psicomotores necessários à uma aprendividas para o processamento musical são fun- zagem significativa tanto musical como outra
cionalmente autônomas e diferentes daquelas qualquer. O desenvolvimento depende das vienvolvidas com a linguagem, isto é, fala, leitura vências com o mundo externo e a relação core escrita”. No entanto, do ponto de vista neuro- po/movimento, essenciais ao amadurecimento
funcional, a linguagem e a aprendizagem musi- global da pessoa. As atividades musicais que
cal dependem de esquemas sensoriais.
envolvem o ritmo colaboraram para o desenvolvimento psicomotor da criança, veja no Quadro 1 a seguir:
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Quadro 1 – Música Versus Psicomotricidade
Atividades Pedagógicas

Andar na ponta dos pés, ou simplesmente andar, marchar, pular na pulsação da música.
Equilíbrio dinâmico
Consciência têmporo-espacial
Exploração de sons ambientais.
Percussão corporal.
Noção espacial
Tônus
Lateralidade
Jogos de improvisação.
Expressão e conceitos
Imitações de movimento do corpo.
Coordenação motora
Esquema corporal
Tocar instrumentos de percussão
ou outros.
Lateralização
Orientação espacial e temporal
Esquema corporal
Montar pequenos grupos instrumentais.
Equilíbrio estático
Consciência espacial
Lateralidade
Cantar.
Articulação
Respiração
Afinação
Esquema corporal

Aspectos Psicomotores

Tônus

Estimulação auditiva (de grande importância para o desenvolvimento psicomotor)
Esquema corporal

Estimulação da criatividade
Estimulação visual

Tônus

Tônus

Estimulação do aparelho fonador (tônus)
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa tem base na bibliográfica, com abordagem exploratória. Foi extraída de livros
e artigos que tratam do tema, assim como monografias, sites da Internet e uma tese, que discutem e apresentam reflexões e sugestões que podem contribuir para uma melhor compreensão
da temática apresentada; além, é claro, da experiência vivenciada pela autora deste artigo, como
professora de Educação Infantil. Os autores dos livros investigados, já estão mencionados na Introdução deste artigo e devidamente identificados nos referenciais. Todos abordam as temáticas
sobre o assunto, de acordo com suas opiniões e experiências.
Os principais procedimentos de análise e resultados, apontaram que, apesar de os estudos que envolvem a neurociência ainda serem de certa forma recentes, na sociedade, estes
estão bastante disponíveis a todos que desejarem conhecer mais a respeito.
Na Educação Infantil, música e afetividade jamais devem faltar, visto que ambas despertam emoções profundas, criatividade, memória, atenção, disciplina, autoestima e cooperação,
além de criarem um ambiente aconchegante e lúdico, propício à aprendizagem. Nesse caso,
cabe aos educadores usarem de estratégias adequadas no processo ensino- aprendizagem. O
ambiente deve ter dinamismo e prazer para haver conexões sinápticas de qualidade, afetando o
funcionamento cerebral de forma positiva e permanente, pois aí, sim, os resultados serão extremamente satisfatórios. As estratégias precisam incluir obrigatoriamente a afetividade e a música,
aliadas aos jogos e demais atividades escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o estudo realizado, foi possível constatar que as práticas educativas brasileiras não
acompanham as atuais pesquisas científicas sobre as descobertas da Neurociência. Há uma
necessidade dos profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental conhecerem mais
sobre o que a neurociência tem descoberto em relação à plasticidade nervosa, as semelhanças
das áreas do cérebro utilizadas na aprendizagem musical e no desenvolvimento da linguagem,
leitura e escrita. Assim como, atualizar-se em seus conhecimentos e, mesmo diante do atraso
em que o País se encontra na área da Educação, atuar com excelência em suas salas de aulas,
reuniões pedagógicas, e direção escolar.
O que se tem feito é caminhar contrário à natureza, fragmentando a criança e desprezando a sua necessidade de brincar, se movimentar, se emocionar, descobrir, criar. Refletindo sobre
a teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1974; 1975) em consonância às descobertas
que têm sido realizadas sobre os efeitos da afetividade e do treino musical em nosso cérebro,
acredita-se que ao se desenvolver a Inteligência Musical, as demais inteligências serão beneficiadas porque ela abrange o ser humano em sua totalidade.
Ambientes afetivos e musicais, poderão ajudar nessa difícil transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, porque o lúdico terá continuidade e o resultado do conhecimento,
da apreciação, do bom conviver e do fazer musical acompanharão cada estudante por toda a
sua vida.
Os assuntos deste artigo não se encerram aqui, devido à grande necessidade de se ver
mudanças nas práticas em nossas escolas. E saber que o avanço das descobertas que relacionam a afetividade e a música com a função cerebral, práticas educativas e desenvolvimento
humano, exigirão cada vez mais um trabalho multidisciplinar entre músicos, neurocientistas, neurologistas, psicólogos e educadores.
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NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NOS ANOS
INICIAIS COM USO PARALELO DO ARTESANATO
JUNTAMENTE COM ENSINO DE ARTES

RESUMO: O objetivo deste trabalho consiste em ampliar as diversas possibilidades de aprendizagens em sala de aula. Primeiramente exploraremos o incentivo à preservação das culturas
local com atividades planejadas e estímulos em situações concretas de aprendizagem. Planejando nas práticas pedagógicas visando as experiências vivenciadas junto às crianças como
produtoras de arte e cultura, incorporando o artesanato local e regional no contexto escolar,
inserindo as diferentes manifestações culturais que trazem consigo do convívio familiar e das
práticas sociais, ampliando assim o processo educacional, possibilitando o desenvolvimento
pleno da criança como produtora de cultura e de poderem estar inseridas em um ambiente
repleto de manifestações locais e regionais.

Palavras-chave: Habilidade manual; Cultura Acumulada; Sistematização Lógica; Práticas Sociais.
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INTRODUÇÃO
O ensino de artesanato e artes na escola cumpre um papel fundamental que vai além
da execução de uma simples disciplina curricular, ocorre com as práticas sociais vividas pela
sociedade nas manifestações locais e regionais.
Neste sentido observa-se uma necessidade de mudança na formação do educador na
disciplina de artes, ampliando esse conhecimento para o aprendizado do artesanato, visando à
melhoria da qualidade de escolarização desde a infância. Como não ampliar o leque de formação teórica e prática no ensino de arte e artesanato?
Com a capacitação e especializações na formação pedagógica dos educadores com
atuação nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, superando assim os
conhecimentos dos cursos e licenciaturas em educação artística e passando a ampliá-los para
além, ou seja se enveredaram para a educação artesanal.
Segundo as ideias da Escola Nova e da Educação através da Arte, destacam-se Ana
Mãe Barbosa com a obra, John Dewey e o ensino da arte no Brasil e Arte-Educação; leitura no
subsolo, Anamelia Bueno Buoro, o olhar em construção, Graça Proença, História da arte, Maria
F. de Rezende e Fusari com Maria Heloísa C. de T. Ferraz com Arte na educação escolar.
Pode-se dizer que os conhecimentos amplos e aprofundados do artesanato incorporando ações como: ver, ouvir, mover-se, sentir, pensar, descobrir, exprimir, fazer, a partir dos elementos da natureza e da cultura, podem ser realizados em sala de aula com o compartilhamento das
culturas locais e regionais.
O planejamento de um trabalho na educação escolar que contribua para este caminho
é um desafio para o coletivo dos professores que estão comprometidos em tornar as escolas
com melhor qualidade para os educando , tornando um local de aprendizagem e compartilhamento.
Neste sentido desenvolvem possibilidades de contato direto com materiais bibliográficos, iconográficos, sonoros, ampliando assim as diversas possibilidades de aprendizagem
durante o processo educacional no decorrer do ano letivo. Pode-se dizer que a união desses
compromissos com um projeto educativo que vise reformulações qualitativas na escola precisa
do desenvolvimento e saberes necessários para um bom trabalho pedagógico.
No caso do professor de Artesanato, a sua prática-teórica, artística e estética devem estar conectadas a uma concepção de arte, assim como as propostas pedagógicas. O professor
de arte é um dos responsáveis pelo sucesso desse processo transformador, ao ajudarem os
alunos a melhorarem suas sensibilidades e saberes práticos e teóricos em Artesanato.
O que nos leva a pensar que a Artesanato-Educação vem se apresentando como um
movimento que busca novas metodologias de ensino e aprendizagem de Arte nas escolas valorizando o professor da área, discutindo e propondo um redimensionamento do seu trabalho,
conscientizando-o da importância da sua ação profissional e política na sociedade. Na obra de
Maria F. de Rezende e Fusari com Maria Heloísa C. de T. Ferraz, elas fizeram o seguinte comentário:
A Educação Através da Artes é, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista
e democrático. Valorizando no ser humano, os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura
despertar sua consciência individual, harmonizada ao grupo social ao qual pertence (FUSARI:
FERRAZ, 1993, p.15).
Segundo as escritoras é necessário que educando e educador caminhem juntas com
um mesmo objetivo, uma educação de qualidade valorizando o ser humano.
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COMO O ARTESANATO SE
APRESENTA EM SALA DE AULA
O início do ensino de arte de acordo
com Ferreira (2006) consistem em que todos
os relatos do homem com o seu habite, retrata
que ele é um ser essencialmente social e que
sempre viveu em grupos, criando e desenvolvendo instrumentos, adaptando no seu dia a
dia para melhorar sua subsistência. Notamos
que com o passar de sua existência o homem
passou a ter a necessidade de expressar e registrar seus sentimentos.

que superaram a herança clássica.
Neste capítulo pretendemos mostrar
os novos caminhos que o ensino de artesanato vem adotando na educação fundamental e
como vem atuando em nossa sociedade nos
tempos atuais.Podemos observar que o ensino de artesanato na escola cumpre um papel
fundamental que vai além da execução de uma
simples disciplina curricular. Durante o período
escolar buscamos significações para as nossas experiências, através dos símbolos, da palavra, constituindo maneiras de se exprimir os
sentimentos, maneiras de despertar o indivíduo
no seu processo de alfabetização, despertando a sua atenção particular de sentir.

Nesse sentido, a forma de expressão
destes sentimentos passou a ser uma forma de
relatar artístico como atualmente conhecemos
APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL
como comenta (FERREIRA, 200 Segundo D’
DA EDUCAÇÃO EM ARTESANATO
Aquino (1980, p. 5), “a Arte na pré-história foi
feita antes da escrita”, ou seja essa ação era
apenas para relatar objetos, pessoas, sentiCom o decorrer das pesquisas foi posmentos e que ficou denominado como período sível observar que passamos a entender o mundo “naturalismo”.
do através da linguagem, ou seja, por código
linguístico da comunidade em que vivemos em
Acerca disso Proença (2000, p. 7) afir- decorrência de um processo educativo assim
ma que: [...] o homem cria objetos não apenas nos tornamos humanos.
para se servir utilitariamente deles, mas também para expressar seus sentimentos diante
Por isso, seu estudo nos ajudou a comda vida e, mais ainda, para expressar sua vi- preender o discurso da criança e os sentidos
são do momento histórico em que vive. Essas em que ela realiza sua atividade. Esses sentidos
criações constituem as obras de arte e tam- não são uma vivência exclusivamente pessoal.
bém contam - talvez de forma muito mais fiel A vivência combina a experiência vivida com
– a história dos homens ao longo dos séculos. uma multiplicidade de referências culturais pePortanto, podemos observar que o desenvolvi- los sujeitos, cada um a seu modo. Desse modo
mento cultural do homem foi feito de um pro- os sentidos vivenciados pelas crianças não escesso cultural lento que veio se modificando tão desvinculados dos sentidos que existem
de acordo com sua evolução.
que existem na sociedade e que se relacionam
com a realidade vivida em sala de aula.
Nesta evolução o homem se colocou
como o centro do universo, destacando como
EM BUSCA DA REPRESENTAÇÃO
centro de beleza, crenças e ampliação da arte
ARTÍSTICA
em geral (FERREIRA, 2006). A Arte egípcia
teve seu início por volta de 2.500 A.C. duranNesta busca de um processo formativo,
te três milênios. Segundo D’Aquino (1980, p.
à
aprendizagem
durante o ensino fundamental
6), sendo pragmático, realista e extremamente
materialista. (D’AQUINO, p. 6, 1980) Nos sé- se baseia no fazer e na apreciação ligada a
culos VI A.C. e IV A.C., mais precisamente na atividades lúdicas ficando evidenciados a obGrécia antiga, onde a Arte não servia apenas servação e o contato com formas e diversos
para retratar a realidade existente, mas, propa- materiais artísticos em que se destacam princigar uma imagem do homem especificamente palmente as expressões que por consequência
como a perfeição da beleza, que segundo Pro- desenvolvem suas potencialidades estéticas.
ença (2000,p.78), Ocorreram nesse período
muitos progressos e incontáveis realizações no
campo das artes, da literatura e das ciências,
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Esse estudo e vivência de vários aspectos da cultura, tanto das culturas tradicionais locais, como da mídia e da herança histórica e erudita devem ser exercidos em uma
perspectiva crítica, de modo que os estudantes
“ultrapassem o senso comum e adquiram posicionamentos mais críticos” (Fusari e Ferraz,
1993, p.58). Deve haver uma educação de sua
capacidade de julgar e avaliar todas as produções artísticas e comunicativas (Fusari e Ferraz, 1999, p. 44). Para as autoras o ensino de
Artesanato tem o sentido de desenvolvimento
de uma postura crítica em relação aos produtos e atividades artísticas e aos meios de comunicação.

UM BREVE CONTEXTO DO
ARTESANTO EM SALA DE AULA
Neste capítulo vamos abordar a presença das artes visuais na educação infantil,
ou seja, a utilização do desenho, pintura, construção, recorte, colagem e impressão que às
vezes, estão juntas, presentes no mesmo trabalho, sendo que o desenho pode ser na terra, na
areia, no papel, na parede, no cimento e pode
ser com vara, com o dedo e outros meios para
atingir o objetivo.

Mas,acreditam que “os indivíduos perderam, em grande parte, sua capacidade de
identificação com o que fazem [...], è muito
difícil alguém identificar-se com seu trabalho,
quando este nada mais do que um meio para
ganhar dinheiro. Atualmente, é raro encontrar
alguém que sinta prazer no trabalho em si”. Há
uma grave perda de identidade, pois os indivíduos perdem sua capacidade de saber o que
pensam e dizer o que sentem. Desse modo,
tornam-se incapazes para “ajudar a reconstruir
o mundo”, graves incidências sobre o próprio
sistema democrático (LOWENFELD e BRITTAIN. 1977, p. 26 e 27).
O sentido de ensino de Artesanato
como expressão continua presente até os dias
de hoje e aparece em diferentes propostas
contemporânea para o ensino de Arte, embora
sem caráter de centralidade que recebe no Movimento Escolinhas de Arte.

O CONHECIMENTO COMO FRUIÇÃO E
REFLEXÃO

O conhecimento com fruição e reflexão
favorecem o reconhecimento de semelhanças
e diferenças com a aproximação entre indivíduos de culturas distintas, podendo assim o aluno
tornar-se consciente da existência de uma produção social concreta (PCN, 2001): “Ou seja,
segundo os PCN os conteúdos gerais de Arte
estão propostos para serem trabalhadas de priARTESANATO COMO EXPRESSÃO NA meira a oitava séries, sendo que de primeira a
ESCOLINHA DE ARTE DO BRASIL.
quarta séries serão definidos nas modalidades
artísticas específicas, explicitando com maior
Em 1947, por iniciativa do caricaturista clareza o trabalho pedagógico de Arte” (PCN,
Augusto Rodrigues, foi criado, no Rio de Ja- 2001).
neiro, a escolinha de Arte do Brasil, orientada,
Pode-se dizer que esses movimentos
principalmente, pela intenção de fazer a educação através da arte, fundamentando a atividade do corpo podem se manifestados de diversas
artística na livre expressão. Essa proposta ra- maneiras como: beijar, acariciar, andar, engapidamente difundiu-se pelo Brasil constituindo tinhar, alcançar, gargalhar, mas no caso das
crianças são acrescentados nestes movimenum movimento, o MEA – Movimento Escolinhas
tos, o rabisco a terra com graveto, riscar as
de Arte, com dezenas de Escolinhas de Arte
paredes, encher e esvaziar, utilizar objetos que
que foram sendo criadas pelo país, nas princi- estejam ao seu redor, (NICOLAU, 2001).
pais capitais e em muitas cidades do interior.
Nas palavras de Noemia A Varela, fundadora,
em 1953, da Escolinha de Arte do Recife:
Todos os itens acima são necessários
e fundamentais para o desenvolvimento físico e
mental da criança, não podendo esquecer que
para se conseguir desenvolver as atividades
os movimentos do corpo também são necessários principalmente nas crianças.
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Com a estimulação do desenho espontâneo surgem ótimos trabalhos sem a interferência do professor, produzidos a partir de algum estímulo ou sugestões do professor, dos
colegas, dos pais e outros, segundo o autor
sem estas interferências a criança desenvolverá um trabalho com muito mais liberdade:

ências, assim era então justificada a inserção
da disciplina as demais do currículo (BRASIL,
1971).

No Brasil, a Arte- Educação começou
com a era industrial que alcançou o país no
final do século XIX. ‘’ A arte como livre- expressão somente alcançou a educação durante os
O ensino de Arte em São Paulo, a partir anos 30, quando outra crise político-social, muda década de 20 do século passado, passou a dança de oligarquia para democracia, exigiu
considerar aspectos como a coordenação mo- reformas” (BARBOSA, 1991).
tora e o desenvolvimento da criança, a valorizar a busca de modelos mentais e internos, a
A inclusão da Arte no currículo escolar
imaginação, os temas do cotidiano e as prefe- foi instituída pela Lei de Diretrizes de Bases nº
rências da criança. A Semana de Arte Moderna 5.692, de (Brasil, 1971) tornou obrigatório o
de 1922, e as influências do expressionismo e ensino da Educação Artística na Educação Bádas correntes da arte contemporânea, contribu- sica, ou seja, de acordo com a nomenclatura
íram para introduzir os “métodos de ensino de da própria lei, nos primeiro e segundo graus de
Arte baseados no deixar fazer que valorizava o ensino. A Reforma Educacional de 1971 estaexpressionismo e espontaneísmo da criança” beleceu um novo conceito de ensino de arte: a
(BARBOSA, 1995, p. 112). Mas as mudanças prática da polivalência. Segundo esta reforma,
modernizantes no ensino de Arte na escola as artes plásticas, a música e as artes cênicas
brasileira só aparecem com maior impulso e (teatro e dança) deveriam ser ensinadas conde forma mais ampla com o movimento da Es- juntamente por um mesmo professor da 1ª à
cola Nova.
8ª séries do 1ª grau.

ARTESANATO NOS PARÂMETROS
CURRICULARES

Já em 1973, foram criados os cursos
de licenciatura em educação artística com duração de dois anos (licenciatura curta) para
preparar esses professores polivalentes. Após
este curso, o professor poderia continuar seus
estudos em direção à licenciatura plena, com
habilitação específica em artes plásticas, desenho, artes cênicas ou música. Educação Artística foi à nomenclatura que passou a designar
o ensino polivalente de artes plásticas, música
e teatro.

Neste capítulo vamos observar a caracterização da área de artesanato na escola,
como se formulou a proposta geral e a importância de sua função. Pesquisaremos as dimensões sociais das manifestações artísticas,
a importância no mundo do trabalho e do desenvolvimento profissional dos cidadãos. Para
melhor entender, a pesquisa irá relatar alguns
momentos ocorridos com as novas tendênO Ministério de Educação, no mesmo
cias, questionando a ideia do desenvolvimento ano (1971), organizou em convênio com a Esespontâneo da expressão artística da criança colinha de Arte do Brasil, um curso para prepa(BRASIL, 1971).
rar o pessoal das Secretarias de Educação a
fim de orientar a implantação da nova discipliAo final da década de 60 durante o na. Nos anos 70 e 80 esses professores viramaprofundamento da Ditadura e do modelo so- -se obrigados a ensinar os alunos em todas
cioeconômico desenvolvimentista foi articulada as linguagens artísticas, configurando o que foi
à Educação Brasileira a Lei 5692/71 impos- chamado de formação do professor polivalente
ta pelo sistema tecnocrata que determinou a em arte. Ao abordar todas as linguagens os
obrigatoriedade da Educação Artística pela professores deixaram suas áreas de formação
primeira vez nas escolas, propondo trabalhos específica o que levou a uma simplificação e
polivalentes com Música, Teatro, dança e Ar- uma superficialidade do ensino, já que o protes Plásticas. Segundo os estudos da Psico- fessor não tinha formação específica as delogia genética de Piaget a Arte deveria unir-se mais linguagens.
as grandes áreas do conhecimento como: Comunicação e Expressão, estudos Sociais e Ci-
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Essa diminuição qualitativa dos saberes teve consequências, o espontaneísmo e
esvaziamento de sentido das aulas de artes
desse momento. Em 1990 ficam ajustadas
as políticas educacionais sendo promulgada
a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) que instituiu
o “ensino da Arte” como parte integrante, de
modo a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos. Sob o domínio das políticas neoliberais em 1997 os PCN’s para a disciplina
de Arte foi implantada para os quatro primeiros
anos do Ens. Fundamental, sendo acrescido
mais uma linguagem da arte, a Dança, Teatro e
Artes visuais (BRASIL, 1997).

cida: É preciso cuidar da formação do sujeito/
professor formador, e aprender a aprender ensinar […] somente os cursos que basearam-se
no fortalecimento dos bacharelados, aprofundando as linhas de pesquisa e propondo um
deslocamento das disciplinas de licenciatura
para os centros de educação, apresentam uma
reforma da educação coerente.
Entretanto, essa separação pode acentuar o distanciamento entre quem faz Arte e
quem ensina Arte, devido a maioria dos cursos
de Pedagogia não estarem preparados na formação atualizada de seus próprios educadores […] O professor de Arte precisa interagir
com os espaços culturais e se conectar às redes de informação, buscando o conhecimento
onde ele se encontra (COUTINHO, p.7, 2010).

Esta lei ao definir as diretrizes e base da
educação nacional, estabeleceu como objetivo
geral tanto para o ensino fundamental primeiro
grau, com oito anos de escolaridade obrigatória, quanto para o ensino médio segundo grau,
não obrigatório, proporcionar aos educandos
a formação necessária ao desenvolvimento de
Em 1947, por iniciativa do caricaturista
suas potencialidades como elemento de auto
realização, preparação para o trabalho e para Augusto Rodrigues, foi criado, no Rio de Jao exercício consciente da cidadania.
neiro, a escolinha de Arte do Brasil, orientada,
principalmente, pela intenção de fazer a educaNa proposta geral dos Parâmetros Cur- ção através da arte, fundamentando a atividade
riculares Nacionais, Arte tem uma função tão artística na livre expressão. Essa proposta raimportante quanto à dos outros conhecimentos
no processo de ensino e aprendizagem. A área pidamente difundiu-se pelo Brasil constituindo
de Arte está relacionada com as demais áre- um movimento, o sentido de ensino de Artesaas e tem suas especificidades. (BRASIL 1977, nato como expressão continua presente até os
p.19). Tal proposta é considerada uma vitória dias de hoje e aparece em diferentes propostas
diante das lutas em igualar no mesmo pata- contemporâneas para o ensino de Artesanato,
mar as disciplinas, contudo não esquecendo, embora sem caráter de centralidade que recede trazer a tona os questionamentos quanto ao be no Movimento Escolinhas de Arte.
tempo e espaço para aplicação da disciplina. A
lei 11.769 /2008 altera a Lei n°9,394, de 20 de
O TECNICISMOS NO ENSINO DAS
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases
ARTES VISUAIS
da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica
dentro da disciplina de artes.
Em 1º. De abril de 1964 um golpe militar depõe o presidente João Goulart e põe fim
ARTESANATO COMO EXPRESSÃO NA a 15 anos de experiência democrática no BraESCOLINHA DE ARTE NO BRASIL
sil. Os educadores socialistas e muitos entre
os democratas são intensamente perseguidos.
Apesar das tantas possibilidades que Milhares são detidos e impedidos de lecionar
o ensino de Artes acarreta, é preciso que o do- e outros são expulsos do país. Paulo Freire e
cente encarregado de tal, tenha uma formação Anísio Teixeira estão entre eles. O intenso decompatível com o trabalho que irá desenvolver. bate que havia sobre os rumos para a educaOu seja, a formação do pedagogo é muito limi- ção brasileira foi interrompido
tada no que tange às matérias específicas da
Arte. A esse respeito, Coutinho (2010, p.7) elu765
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A ditadura militar centraliza as decisões
e reprime duramente aqueles que se opõem. A
educação brasileira é enquadrada no projeto
político da ditadura que se instalou e permaneceu no poder político por mais de 20 anos,
ficando sob a égide da Doutrina de Segurança
Nacional, desenvolvida na Escola Superior de
Guerra, fundamentada no binômio segurança e
desenvolvimento.

operacionais, outros alunos, irmãos e outras
crianças. Essas propostas, carregados dos
sentidos neles expressos, chegam aos alunos
por todos esses caminhos e não exclusivamente pelo seu professor no momento da aula (DUARTE JÚNIOR, 2012).
Esse fazer diferencia-se do trabalho e
do brincar. O brincar também é atividade, mas
não precisa criar uma obra. O trabalho precisa
produzir um objeto, mas não precisa criar, pois,
muitas vezes, visa um resultado já esperado.
A atividade artesanal é um fazer especial, que
deve chegar ao inesperado, ao não estabelecido. Por isso, é um fazer que deve criar (DUARTE JÚNIOR, 2012).

Mesmo o chamado Desenho livre tem
seu sentido distorcido, pois muitas vezes, é
apresentado como prêmio ou recreação. Modelos pré-impressos são apresentados para
atividades de cópia e de colorir. Atividades
programadas de recorte, colagem e dobra,
além do uso de uma grande diversidade de
materiais também caracterizam a tendência
ARTESANATO COMO LIBERDADE DE
tecnicista no ensino de arte. Os alunos devem
EXPRESSÃO
aprender superficialmente as técnicas de uso
de uma grande variedade de matérias com o
No discurso das crianças sobre sua
uso de procedimentos padronizados (FERRAZ atividade, há um sentido de libertação. Elas
e FUSARI, 1999, p. 32).
parecem buscar uma dimensão da existência
que não seja marcada pelas limitações do diaO SENTIDO DO ENSINO DE
-a-dia. E o artesanato proporciona essa dimenARTESANATO
são, libertando-as, por alguns instantes, das
exigências do mundo social em que vivem. O
A educação deve investir, portanto em artesanato se mostra, assim, como uma dimenconceitos (símbolos) que estejam em conexão são da existência humana que liberta ao procom os indivíduos. Nada adianta transmitir sig- porcionar vivências não condicionadas ao conificados que estejam distantes da vida dos tidiano, outras dimensões da existência outros
educando. Não adianta decorar, isso não é modos de se.
aprendizagem. Decorar é o que acontece com
os animais: “uma resposta fixa, sem criativiSentidos semelhantes podem ser endade, a um estímulo fixo. A campainha toca, contrados em alguns autores. Machado (apud
os alunos se sentam e passam a escrever um Barbosa. 1999 a, p. 29-30) refere-se à criação
sem-número de palavras, cuja significação não artística como elemento que pode colaborar na
compreendem bem” (DUARTE JÚNIOR, 2012, superação da crise da adolescência, (LOWENp.24).
FELD e BRITTAIN. 1977, p. 26-30 e 37-46) destacaram a importância da arte na constituição
Além do professor, toda a comunidade da identidade e no desenvolvimento psicolóescolar carrega essas influências. Os professo- gico. E os PCN-ARTE (BRASIL. 2000, p. 21)
res de Arte anteriores, que já não estão na aula atribuem ao artesanato o papel do constituir o
com aqueles alunos, deixaram sua marca, sua próprio sentido da vida, ampliando a vida para
influência. Os professores das outras discipli- a sua dimensão de sonho e poesia.
nas também se manifestam sobre o ensino de
Artesanato. Da mesma forma, familiares, direção e equipe técnica das escolas, funcionários
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, o ensino de artesanato deve ser considerado na educação escolar da
mesma forma que outras áreas do conhecimento, como a matemática, a língua portuguesa, a
história, etc. Em nossas pesquisas para a elaboração desse trabalho pudemos constatar que a
artes está presente em nossas vidas desde muito cedo.
A nova LDB vem dar essa garantia na medida em que torna o conhecimento artístico
obrigatório no currículo do ensino fundamental e médio. O difícil é sair do papel, chegar até as
escolas, ser incluído no currículo e oferecido aos alunos no horário escolar. Isso requer um maior,
interesse por parte dos administradores escolares e dos próprios docentes, e uma infraestrutura
física, técnica e de serviços necessários ao desenvolvimento de todas as etapas de educação
básica, caso contrário, ficará mais uma vez, só no papel ou na boa intenção de alguns.
A educação artística e artesanal não podem ser separadas do dia-a-dia dos discentes,
pois o canto, a dança, as brincadeira, o movimento, o improviso, já fazem parte do ambiente da
criança e jovens, seja no ambiente familiar ou fora dele. São manifestações de grande valor que
merecem ser considerados na formação cultural e educativa dos alunos.
Sabemos que muitos professores não possuem conhecimentos suficientes para desenvolver um bom trabalho, mas considerando a importância da educação artística no desenvolvimento humano, o governo poderia investir em curso de formação para a capacitação dos
mesmos, na formação de professores com especialização na educação de artes e artesanato.
A atual lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9.394.146, a disciplina de
artes é a junção de conhecimentos de diferentes áreas do saber, construindo um único espaço para o teatro, música e artes plásticas. A tendência dos docentes é optar por uma dessas
áreas, geralmente a que ele domine. Resgatar o ensino das artes juntamente com o artesanato
no currículo escolar é defendê-lo como uma área de conhecimento sério e dotada de valor e
significado.
As artes e o artesanato no currículo escolar, valendo-se do espírito criativo, emancipado,
buscam ensinar os alunos a serem construtores ativos de um conhecimento criativo e transferível para outras situações e problemas, indo além do conhecimento artístico, ajudando-os a
interpretar e agir no mundo em que vivem, tornando-o cada vez melhor e mais belo. Os alunos
podem criar e transformar o conhecimento, pensando em melhorar sua qualidade de vida, hoje
e no futuro.
Na verdade, não há um único caminho a ser seguido que possa garantir, com segurança, a eficiência da prática da educação artística. e artesanato. O mais importante é que o
professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos de sua prática, assuma os riscos, a
dificuldade e a insegurança de construir o seu caminho do dia-a-dia em constante reavaliação.
O ensino do artesanato, inserido no cotidiano da criança, possibilita o seu desenvolvimento em aspectos variados; social, psicológico, intelectual e emocional e
o contato com o artesanato possibilita o surgimento de um sentimento
de apreciação, valorização e reconhecimento, aproximando-a da produção cultural de um povo.
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na infância? / Stela Barbieri; Josca Ailine Baroukh, coordenadora; Maria Cristina Carapeto Lavrador Alves, organizadora. S. Paulo: Blucher, 2012.
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A ARTE DIDÁTICA DA ESTÉTICA COM
MÚSICA PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

RESUMO: Por meio da psicomotricidade relacional a pesquisa demonstra 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, enfatizando a psicomotricidade e motricidade utilizada por meio das aulas de educação física, sempre relacionada à Arte Educação. Contudo, julgou-se necessária discutir ainda
sobre a organização dos espaços na escola de educação infantil visto que este afeta tudo o
que a criança faz; interferindo na percepção que a criança tem da realidade, e modificando
suas atividades e a maneira como utilizam os materiais, influenciando ainda sua capacidade
de escolha, favorecendo e transformando as interações com outras crianças e com os professores, contribuindo dessa maneira para a identidade da criança, por fim pode-se apontar a
importância da Arte para as séries iniciais.

Palavras-chave: Arte; Música; Ludicidade; Movimento; Educação.
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INTRODUÇÃO

C

onsiderada como uma expressão do universo cognitivo e afetivo de cada um, a
arte revela o que sentimos e pensamos, quando trabalhamos com ela, podendo
ainda ser uma reelaboração da realidade, onde cada pessoa enxerga uma mesma coisa de maneiras diferentes e reconstrói usando formas, ritmos, linguagens e elementos
diversos. Justifica-se a escolha do tema ”a arte didática da estética com música para o desenvolvimento infantil” por acreditar-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. Tal vivência possibilita
o desenvolvimento criativo do pensamento auxiliando nos problemas de aprendizagem.
Como problema da pesquisa questionou-se sobre quando devemos iniciar as atividades
artísticas na educação? Sabe-se que a criança já as realiza desde que nasce quando bem pequena, porém podemos perceber que a arte é parte integrante de cada instante no dia-a-dia. Na
educação, a arte além de ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento da criança é
um meio de o educador poder conhecer e compreender melhor o seu aluno e ajudá-lo no seu
percurso. Sendo uma linguagem que se traduz em formas sonoras a arte da música é capaz de
expressar e comunicar sensações com sentimentos e pensamentos.
No desenvolvimento infantil a música se restringe a momentos de recreação e festas comemorativas, possuindo muitos objetivos quanto ao desenvolvimento da criança, e sendo assim,
julga-se necessário o reconhecimento da música como uma linguagem integrante da formação
da criança. Ensinar música é descobrir o mundo dos sons, fazendo pesquisas de ritmos, melodias, harmonia, é um aprendizado para a criança. É por meio das experiências do dia-a-dia na
sala de aula e nos livros utilizados para cantar junto com a criança que se observou sentido no
jogar com a musicalidade das palavras que são estímulos simples mais potentes. Assim como
promover as brincadeiras com fundo musical.
O objetivo geral de estudo se detém na música, como um dos meios de estimulação à
criança em sua aprendizagem com isso acredita-se que a música é importante no desenvolvimento da criança. Dessa forma o objetivo dessa pesquisa é 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 criança. O ponto de partida está na compreensão da música
como importante fator de contribuição no desenvolvimento psicomotor, sensorial, emocional e
afetivo da criança.
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pois todos os povos cantam; dos mais primiA HISTÓRIA DA MÚSICA E SUA
INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO tivos aos mais eruditos. Por meio da música
a criança, de certa forma, reproduz a própria
INFANTIL
Segundo Genaro (2009), o Brasil, desde o século XVI os jesuítas já se utilizavam da
música como atrativo para atrair as crianças
indígenas para os seus ideais de catequização
nas escolas. Durante a segunda metade dos
anos de 1.500, foram trazidos para o Brasil vários órfãos para serem criados pelos padres
da companhia de Jesus. Quando cantavam,
geralmente formados em coro, chamavam a
atenção dos curumins que se encantavam e
demonstravam interesse em aprender a cantar
e participar do coro que era formado pelos órfãos. Os jesuítas aproveitavam esse interesse,
e formavam corais mistos de crianças portuguesas e indígenas ou, só de indígenas, para
cantarem hinos e músicas sacras que serviam
para adornar as missas e cerimônias religiosas.
As músicas cantadas também serviam
para aprimorar a aprendizagem. Por meio de
suas letras se transmitia conceito e valores cristãos para os gentios da terra. Nos dias atuais,
a música está em um segundo ou terceiro plano nas unidades escolares. Quando se pode
ensinar por meio da música, a mesma pode
servir de grande ferramenta no aprimoramento
da coordenação motora das crianças, desde a
educação infantil, pois demanda a apreensão
de ritmos e limites que se impõe pela própria
harmonia musical e pela construção da percepção de cada compasso. Além disso, pode
funcionar como meio de socialização na utilização de canções para se cantar em duetos,
quartetos, quintetos, conjuntos, etc. (GENARO,
2009).
Utilizando-se de letras populares, pode-se ensinar música na educação infantil como
meio para o desenvolvimento da expressão, do
equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento,
além de poderoso meio de integração social. A
música em si, é um grande veículo de aprendizado cultural. Uma cultura de todos os tempos,

história do desenvolvimento de sua espécie:
ela cresce em seu conhecimento da música
descobrindo os sons e os ritmos, desenhando,
garatujando, experimentando instrumentos musicais, confeccionando-os, descobrindo novos
sons (GENARO, 2009).

A MÚSICA E A CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO
Para Horta (1999), antes mesmo de
nascer, estando ainda no útero materno, a
criança já tem contato com a música, pois o
ambiente sonoro, bem como a presença musical em diferentes e variadas situações do cotidiano, faz com que os bebês e as crianças
iniciem de forma intuitiva seu processo de musicalização. Adultos que cantam cantigas de ninar e fazem brincadeiras cantadas com rimas
e parlendas, tendem a experimentar o fascínio
que tais jogos exercem-nos bebês, fazendo-os tentar imitar e responder, criando momentos significativos no desenvolvimento afetivo e
cognitivo, responsáveis pela criação de vínculos tanto com os adultos quanto com a música
(HORTA, 1999).
No estabelecimento de tais interações,
constroem um repertório que lhes permite iniciar uma forma de comunicação por meio de
sons. O balbucio e o ato de cantarolar dos bebês apresentam a complexibilidade das linhas
melódicas cantaroladas até os dois anos de
idade aproximadamente. A escrita de diferentes sons produzidos por brinquedos sonoros,
ou oriundos do próprio ambiente doméstico
também é fonte de observação e descoberta, que podem provocar respostas. A audição
de obras musicais enseja as mais diversas
reações: os bebês podem manter-se atentos,
tranquilos ou agitados. Do primeiro ao terceiro
ano de vida, as crianças ampliam os modos de
expressão musical pelas conquistas vocais e
corporais (HORTA, 1999).
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Podem articular e entoar um maior número de sons, inclusive os da língua materna,
reproduzindo letras simples, explorando gestos
sonoros, como bater palmas, pernas, pés, especialmente depois de conquistada a capacidade de correr, pular e movimentar-se acompanhando uma música. Nesta fase é importante
notar a importância que tem os materiais sonoros para as crianças, considerando-se que
conferem a importância e a equivalência a toda
e qualquer fonte sonora. Dessa forma, o que
caracteriza a produção musical das crianças
nesse estágio seria a exploração do som e
suas qualidades, que são altura, duração, intensidade e timbre (HORTA, 1999).

Estudos na área mostram que é possível falar de um traçado incipiente do desenvolvimento da competência musical. Na fase
de bebê, as crianças cantam e balbuciam. Aos
dois meses são capazes de igualar a altura, volume e o contorno melódico das canções cantadas por sua mãe. Aos quatro meses, pode adequar-se à estrutura rítmica. No segundo ano de
vida, começam a emitir sons pontilhados que
exploram intervalos pequenos, até por volta da
idade escolar, na nossa cultura a maioria das
crianças tem um esquema de como uma canção pode ser. Depois dessa idade, exceto entre
as crianças com talento musical incomum, há
pouco desenvolvimento adicional. O repertório
Já a partir dos três anos os jogos com musical se expande e ocorre maior conhecimovimentos são fontes de prazer, alegria e mento sobre música (GARDNER, 2007).
possibilidades efetivas para o desenvolvimento motor e ritmos, sintonizados com a música,
De acordo com os Parâmetros Curricuuma vez que o modo de expressão característi- lares Nacionais (BRASIL. PCN, 2001) o trabaco dessa faixa etária integra gestos, som e mo- lho com música não é apenas uma alternativimento. Aos poucos, começam a cantar com va diferenciada e interessante. Na verdade, as
maior entonação e a reproduzir ritmos simples
ideias modernas de pedagogia consideram o
orientados por um pulso regular, os quais são
contato com essa linguagem universal, essennotados nos batimentos rítmicos corporais sendo observados com cuidado, e evidentemente, cial para um projeto de educação. Os parâa maior ou menor, complexibilidade das estru- metros curriculares nacionais, documento edituras rítmicas dependerão do nível de desen- tado pelo ministério da educação dedica um
capítulo sobre essa área, que já foi uma das
volvimento de cada criança (HORTA, 1999).
principais disciplinas na antiga Grécia, a idade
média (PCN, 2001).
AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS

E A RELAÇÃO DA MÚSICA COM
OUTRAS DISCIPLINAS E TEMAS
TRANSVERSAIS
Gardner (2007) distingue sete tipos de inteligência ou competências cognitivas e demonstra que todas elas encaixam-se dentro dos critérios
estabelecidos, reconhece, no entanto, que esta
classificação pode ser indefinida, desde que cada
novo tipo se enquadre nos critérios. As competências básicas da inteligência musical, o autor analisa as habilidades apresentadas pelo compositor,
e este exame, define os componentes centrais da
música. São eles: O tom ou melodia, e o ritmo. Em
seguida vem o timbre. Estes componentes apontam para a importância crucial da audição, mais
por outro lado, claro está que a organização rítmica, pode existir sem qualquer realização auditiva.

Conforme os PCN (2001) 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 são excelentes para o desenvolvimento da expressão, autoestima e autoconhecimento, além de ser um
poderoso meio de integração social.
O termo interdisciplinaridade surge ligado à finalidade de corrigir possíveis erros e
a esterilidade acarretada por uma ciência excessivamente comportamental e sem comunicação interdisciplinar. Neste sentido, a crítica,
ao compartilhamento das matérias será igual
à dirigida ao trabalho fragmentado nos sistemas de produção da sociedade capitalista, a
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Acredita-se que 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. Quando a criança canta,
ou está envolvida com papéis de interpretação
sonora em coletividade, sente-se integrada em
um grupo e adquire a consciência de seus
componentes que são igualmente importantes.
Compreende a necessidade de cooperação
frente aos outros, pois da conjunção de esforços dependerá o alcance do objetivo comum.
Quando a criança estuda música em conjunto,
MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
torna-se mais comunicativa e convive o temE O DESENVOLVIMENTO DA
po inteiro com regras de socialização. Existe a
CONSCIÊNCIA SOCIAL E ÉTICA
possibilidade de respeitar o tempo e a vontade
do outro, ter disciplina, ouvir e interagir com o
Música em termos específicos é tornar grupo (LORENSINI, 2008)
um indivíduo sensível e perceptível ao fenômeA DIDÁTICA DO EDUCADOR EM
no sonoro promovendo nele, ao mesmo tempo
respostas de índole musical. Em termos práRELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO
ticos, é a pré-escola da música, é a música
TRABALHO COM MÚSICA
agindo pela música. Com a reunião e o desenvolvimento dos métodos, é que se busca
Segundo estudos da NOVA ESCOLA
atender musicalmente, a vivência das crianças (1998), Acredita-se que integrar a música a
musicalmente, por meio de sua participação educação infantil implica que o professor deve
criadora. Pelo aproveitamento desse dom é assumir uma postura de disponibilidade em reque se consegue ingressá-los não só na ativi- lação a essa linguagem. Considerando-se que
dade musical, e na forma de expressão, mas a maioria dos educadores de educação infantil
também na aprendizagem musical de aquisi- não tem formação científica em música sugeção de conhecimento básico. Efetua-se dessa re-se que cada educador faça um contínuo traforma, a musicalização por meio da atividade balho pessoal consigo mesmo no sentido de:
intuitiva, que cria um estado mental intelectual sensibilizar-se em relação às questões inerenfavorável à aquisição dos conhecimentos musites a música; reconhecer a música como lincais (LORENSINI, 2008).
guagem cujo conhecimento se constrói; entender e respeitar como as crianças se expressam
O desenvolvimento da musicalidade
musicalmente em cada fase, para em seguida,
nas crianças deve estar em conformidade com
fornecer os meios necessários (vivenciar, inforsua vivência musical e com os métodos utilimações, materiais) ao desenvolvimento de sua
zados. A musicalização, por si só, já se inicia
no lar, com a oferta de ferramentas da criança capacidade expressiva.
separação entre trabalho intelectual e manual,
entre a teoria e a prática, a hierarquização e
a ausência de comunicação democrática entre
as diferentes formas de trabalho. A interdisciplinaridade também é associada ao desenvolvimento de certos traços de personalidades,
tais como a flexibilidade, confiança, paciência,
pensamento divergente, capacidade de captação, sensibilidade com relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir nas
adversidades, aceitar novos papéis etc. (PCN,
2001).

para que ela descubra os sons e seus universos como os discos, canções e instrumentos.
Na escola, no entanto, deverá se realizar o direcionamento desses interesses para o desenvolvimento de outros aspectos ligados à criança
como a criatividade, coordenação motora, lateralidade, lógica e estética (LORENSINI, 2008)

A escrita é uma das ações fundamentais para a construção do conhecimento referente à música, pela qual o educador deve procurar ouvir o que dizem e cantam as crianças,
por meio do seu meio ambiente e a diversidade musical existente que é transmitido por
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meio de rádios, TV, comerciais, trilhas sonoras
de filmes e novelas, músicas folclóricas, eruditas e populares, bem como músicas de outros
povos e culturas (NOVA ESCOLA, 1998).
As lembranças de infância, como os
jogos, brinquedos e canções significativas na
vida do educador, assim como repertórios musicais das famílias, vizinhas e amigos das crianças, podem integrar o trabalho com música.
Julga-se, no entanto importante desenvolver
com as crianças atitudes de respeito e cuidado
com os materiais musicais, valorização da voz
humana e do corpo como materiais expressivos. Como exemplo é importante que o educador fale e cante com os cuidados necessários
à boa emissão do som, evitando gritar e colaborando para que as crianças desenvolvam
atitudes semelhantes. Este fator pode se tornar
positivo para o desenvolvimento da autoestima
e identificação de motivações (NOVA ESCOLA,
1998).

BREVE HISTÓRICO SOBRE O ENSINO
DA MÚSICA

periências por meio da música. A linguagem
da música parece ter estado sempre presente
na vida dos seres humanos e desde há muito,
faz parte da vida de crianças e adultos AMORAS (2009).
Nas sociedades primitivas, a música
era constante e indispensável à vida grupal.
As manifestações musicais constituem uma
linguagem com traços característicos de cada
sociedade. Entre os povos antigos do Ocidente, coube aos gregos a valorização da linguagem musical na educação e difusão do ensino
da música entre os romanos, para eles a música era considerada fator fundamental na formação dos cidadãos, tanto quanto a filosofia e
a matemática, e o ensino começava na infância
AMORAS (2009)
Na Europa Medieval, o ensino da música encontrava-se restrito aos mosteiros. Somente no período posterior, introduziu-se a música em escolas e núcleos intelectuais. Com
a reforma, no século XVI, o ensino da música
fica cada vez mais acessível às crianças e aos
jovens, tal como na Grécia Antiga. No século
XVII, apareceram na Europa duas tendências
no ensino da música; o ensino da teoria musical e a prática musical. Na França, no século
XIX o ensino da música, passa a ser novamente valorizado, evoluindo por meio dos continuadores do trabalho de Rousseau (AMORAS,
2009).

De acordo de AMORAS (2009), 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
No contexto da educação infantil, ao
linguagem privilegiada, por meio da qual os se- longo de sua história, a música atende a vários
res humanos se comunicam.
objetivos, desde suporte para atender a vários
propósitos, como a formação de hábitos, atituDurante séculos a música foi mostra- des e comportamento a realização de comeda como uma combinação de notas dentro de morações relativas ao calendário de eventos
uma escala e até os dias atuais têm dificuldade do ano letivo realizados no dia da árvore, do
em conhecê-la em termos diferentes. A música soldado, das mães, etc. Dessa forma percenão nasceu dos estudos das cordas ou das be-se que tais atividades reforçam o aspecto
lâminas que vibram é resultado de longas e mecânico e a imitação, deixando pouco ou neincontáveis vivências individuais com a músi- nhum espaço às atividades de criação ou às
ca e civilizações musicais diversas. Portanto, questões ligadas à percepção ou conhecimendeve-se considerar que a música revela várias to das possibilidades e qualidades expressivas
facetas concretas e abstratas, em que a mú- dos sons (AMORAS, 2009).
sica é constituída e que a mesma não deve
causar espanto ao depararmos com novas ex-
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Diante desses procedimentos, muitas
instituições encontram dificuldade para integrar
a linguagem musical ao contexto educacional,
causando assim uma defasagem entre o trabalho realizado na área de música e nas demais áreas do conhecimento. Nesse contexto,
a música é tratada como se fosse um produto pronto, que se aprende a reproduzir, e não
uma linguagem cujo conhecimento se constrói
(AMORAS, 2009).

Entretanto, o que se destaca mais nesses tipos de músicas, são os ritmos, pois estes
se encontram mais próximo de sua capacidade de percepção. Um exemplo claro é quando colocamos um tipo desses de música, a
criança começa logo a dançar, não dança pela
melodia, mas sim pela batida, pelo ritmo que
sente que pulsa no seu corpo. Desta forma,
vemos que a criança é um ser que está em
desenvolvimento, e se ela só é acostumada a
ouvir músicas populares, onde prevalece o ritmo, como o professor pode ampliar o conheciREPERTÓRIOS MUSICAIS NO
mento musical e as propriedades musicais das
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
crianças. Julga-se então importante reconheDe acordo com Buoro (2002), A sele- cer a música como parte integrante da formação de escolhas de músicas para a construção ção do homem, reconhecer que ela é essencial
e ampliação do repertório musical infantil, ten- (BUORO, 2002).
de a estender-se para as escolhas de cantigas
de rodas, não sendo, portanto, uma ampliação
A música pode ser uma aliada ao espara a escuta das crianças de outros gêneros tímulo do mundo exterior de nossa paisagem
musicais. Dessa forma, desprezam-se os clás- sonora, na qual as escolas podem proporciosicos pensando que estes podem não atingir o nar às crianças conhecimentos relacionados
gosto da criança, ou por que o professor não
a esse estímulo Dessa maneira, ensinar as
está acostumado a ouvir este tipo de música e
crianças a ouvir músicas populares, folclóricas,
não sabe como trabalhar com as crianças.
clássicas e eruditas, é estimulá-las em sua muA música é uma linguagem, que está sicalidade, desenvolvendo seus movimentos
inserida em outras linguagens e principalmen- psicomotores como o ritmo, a oralidade além
te à linguagem corporal, portanto, expressão do conhecimento da capacidade sensorial
musical e expressão corporal caminham jun- (BUORO, 2002).
tas no processo de construção e aquisição de
um novo conhecimento. Portanto, ao trabalhar
OBJETIVOS DA MÚSICA E O FAZER
com um grupo de crianças, o professor coloca
MUSICAL
uma música para tocar e pede que as crianças
cantem na qual se percebe que as crianças
Fazendo nossas as palavras de Camila
não cantam, só balançam o pé, o corpo ou a Genaro (2009), o trabalho com música deve
cabeça (BUORO, 2002).
ter como objetivo algumas propostas de desenvolvimento do tipo: Crianças de zero a três
Por meio desses gestos têm-se a certeza de que as crianças estão cantando, não anos - O trabalho com música deve se organioralmente, mas corporalmente. E isto represen- zar de forma a que as crianças desenvolvam
ta música que pulsa por ser internalizada no as seguintes capacidades:
seu ritmo e melodia é pulsação por meio da
• Ouvir, perceber e discriminar eventos
expressão corporal. A preferência das crianças pelo estilo musical está principalmente sonoros diversos, fontes sonoras e produções
influenciada pelos meios de comunicação de musicais;
massa. Essas músicas muitas vezes possuem
• Brincar com a música, imitar, invenuma linha melódica e ritmos muito fáceis de se- tar e reproduzir criações musicais;
rem acompanhadas pelas crianças (BUORO,
Crianças de quatro a seis anos - Nes2002).
ta faixa etária, os objetos e deveres garantem
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oportunidades para que as crianças sejam capazes de:
• Explorar e identificar elementos da
música para se expressar interagir com os outros e ampliar seu conhecimento do mundo;
• Perceber e expressar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio de improvisos, composições e interpretações musicais (GENARO, 2009).
Segundo a autora (2009), 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. Os conteúdos também devem priorizar a
possibilidade de desenvolver a comunicação e
expressão por meio dessas linguagens. Será
trabalhada como conceito em construção, organizados num processo contínuo e integrado
que deverá abranger:

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 pernas, pés e etc. Embalos e
danças com canções. 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
(GENARO, 2009).

APRECIAÇÕES MUSICAIS

Para Barbosa (2004), apreciação musical refere-se à audição e interação com música
diversa que poderá propiciar o enriquecimento
e ampliação do conhecimento de diversos aspectos referentes à produção musical: os instrumentos utilizados; tipos de profissionais que
• A exploração de materiais de obras atuam e o conjunto que forma (orquestra, banmusicais para propiciar o contato e experiência da etc.); gêneros musicais; estilos etc.
com a matéria-prima da linguagem musical; o
som e o silêncio;
O contato com uma obra musical pode
• A vivência das organizações dos ser complementado com algumas informações
sons e silêncios em linguagens musicais pelo relativas ao contexto histórico de sua criação,
prazer e pelos contatos com obras diversas;
a época, seu compositor, intérpretes etc. Há
• A reflexão sobre a música como pro- que se tomar cuidado para não limitar o coduto cultural do ser humano é importante for- nhecimento com repertórios dito “infantil” que
ma de reconhecer e representar o mundo.
muitas vezes não variam e, não raro, o mais
inadequado. As canções infantis veiculadas
O fazer musical é uma forma de co- pela mídia produzidas pela indústria, pouco enmunicação que acontece por meio de alguns riquecem o conhecimento das crianças. Com
critérios pré-definidos em relação ao fazer mu- arranjos padronizados, geralmente executados
sical, que está relacionada com a improvisação por instrumentos eletrônicos, limitam o acesso
composição e da interpretação. Improvisando a um universo musical mais rico e abrangente
criações instantaneamente, orientando-se por que pode incluir uma variedade de gêneros,
alguns critérios pré-definidos, mas com gran- estilos e ritmos regionais, nacionais e internade margem a realizações aleatórias, não deter- cionais (BARBOSA, 2004).
minadas; compor e criar a partir de estruturas
fixas e determinadas, e interpretar, e executar
É importante oferecer, também, a oporuma composição contando com a participação tunidade de ouvir música sem textos, não limiexpressiva do intérprete (GENARO, 2009).
tando o contato musical da criança com a canção que, apesar de muito importante, não se
constitui em única possibilidade. Por integrar
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poesia e música, a canção remete, sempre,
ao conteúdo da letra, enquanto o contato com
a música instrumental ou vocal sem um texto
definido abre a possibilidade de trabalhar com
mais criatividade (BARBOSA, 2004).

de, percepção e imaginação, tanto ao realizar
formas artísticas quanto na ação de apreciar e
conhecer as formas produzidas por ele e pelos
colegas, pela natureza e nas diferentes culturas
(BRASIL. PCN, 2001, p. 15).

As crianças podem perceber sentir e
ouvir, deixando-se guiar pela sensibilidade,
pela imaginação e pela sensação que a música lhe sugere e comunica. Poderão ser apresentadas partes de composições ou peças
breves, danças, repertórios da música chamada descritivas assim como aquelas que foram
criadas visando à apreciação musical infantil
de construir materiais sonoros são mais enriquecedores (BARBOSA, 2004),

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo na qual a dimensão poética esteja
presente: a arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso
mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são
indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender (BRASIL. PCN, 2001,
p. 19).

Acima de tudo é preciso que em cada
região do país aproveite os recursos naturais,
os materiais encontrados com mais facilidade
e a experiência dos artesãos locais, que poderão colaborar positivamente para a produção
musical de cada região do país é muito rica,
de modo que se pode encontrar vasto material para o desenvolvimento do trabalho com
as crianças. Nos grandes centros urbanos, as
músicas tradicionais populares vêm perdendo
sua força e cabe aos professores resgatar e
aproximar as crianças dos valores musicais de
sua cultura (BARBOSA, 2004).

Ao abordar a caracterização da área de
Arte, o PCN (2001) destaca que o ser humano
que não conhece arte tem uma experiência de
aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão
do sonho, da força comunicativa dos objetos à
sua volta, da sonoridade instigante da poesia,
das criações musicais, das cores e formas, dos
gestos e luzes que buscam o sentido da vida.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE PARA AS
SÉRIES INICIAIS

Quando trata da Arte como objeto de
conhecimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL. PCN, 2001, p. 26) 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”.

Entende-se que a manifestação artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico ou filosófico seu caráter de criação e inovação. Essencialmente, o ato criador,
em qualquer dessas formas de conhecimento,
estrutura e organiza o mundo, respondendo
aos desafios que dele emanam, num constante processo de transformação do homem e da
A educação em arte propicia o desen- realidade circundante (BRASIL, 2001).
volvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo
próprio de ordenar e dar sentido à experiência
humana: o aluno desenvolve sua sensibilidaSegundo a Secretaria de Educação
Fundamental (2001), na proposta geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte tem uma
função tão importante quanto à dos outros conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem. A área de Arte está relacionada com as
demais áreas e tem suas especificidades:
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O produto da ação criadora, a inovação,
é resultante do acréscimo de novos elementos
estruturais ou da modificação de outros. Regido pela necessidade básica de ordenação, o
espírito humano cria, continuamente, sua consciência de existir por meio de manifestações
diversas. 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 (BRASIL, 2001).

O brincar pertence a um conjunto de
atividades que compõem a noção de jogo. Na
língua portuguesa, o termo brincar origina-se
do latim vinculum, que significa laço ou união.
Segundo o dicionário Aurélio (2001), uma das
definições do termo é “divertir-se infantilmente,
entreter-se com jogos de criança”. A palavra
brincar também é usado em nossa língua para
definir o ato de divertir-se de um modo geral,
gracejar, zombar, ou tomar parte dos folguedos carnavalescos: “Brincar na areia, sentir o
prazer de fazê-la escorrer pelas mãos, encher
e esvaziar copinhos com areia requer a satisfação da manipulação do objeto. Já a construção
BRINCANDO DE CONSTRUÇÃO COM
de um barquinho exige não só a representação
JOGOS E LUDICIDADE
mental do objeto a ser construído, mas tamSegundo Alves (2006) as brincadeiras bém a habilidade manual para operacionalizáde construção são consideradas de grande -lo (KISHIMOTO, 2010, p. 15).
importância por enriquecer a experiência sensorial, estimular a criatividade de desenvolver
JOGOS E BRINCADEIRAS E A
habilidades da criança. Construindo transforORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E SUAS
mando e destruindo, a criança expressa seu
imaginário, seus problemas e permite aos teraFONTES SONORAS
peutas o diagnóstico de dificuldades de adaptação bem como a educadores o estímulo da
De acordo com os documentos oficiais
imaginação infantil e o desenvolvimento afetivo (BRASIL, 1998), a música, na educação infantil
e intelectual:
mantém forte ligação com o brincar. Em todas
as culturas as crianças brincam com a música.
Quando está construindo, a criança Jogos e brinquedos musicais são transmitidos
está expressando suas representações men- por tradição oral, persistindo nas sociedades
tais, além de manipular objetos. O jogo de urbanas nas quais as forças da cultura de masconstrução tem uma estreita relação com o sa são muita intensa, pois são fontes de vivênfaz-de-conta, pois não se trata de manipular cia e desenvolvimento expressivo musical.
livremente tijolinhos de construção, mas de
construir casas, móveis ou cenários para brinEnvolvendo o gesto, o movimento, a
cadeiras simbólicas (ALVES, 2006, p. 20).
dança e o faz-de-conta, esses jogos e brincadeiras são expressão da infância. Brincar de
As construções se transformam em te- roda, ciranda, pular corda, amarelinha etc., são
mas de brincadeiras e evoluem em complexi- maneiras de estabelecer contato consigo pródade conforme o desenvolvimento da criança. prio e com o outro, de se sentir único e, ao
Nas construções é necessário considerar tanto mesmo tempo, parte de um grupo, e de trabaa fala como a ação da criança que revelam lhar com as estruturas e formas musicais que
complicadas relações. É importante também se apresentam em cada canção e em cada
considerar as ideias presentes em tais repre- brinquedo (BRASIL, 1998).
sentações, como elas adquirem tais temas e
como o mundo real contribui para a sua construção (ALVES, 2006).
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Os jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem as cantigas de ninar; as
parlendas (os brincos, as mnemônicas, e as
parlendas propriamente ditas); as canções de
rodas. Os acalantos e os chamados brincos
são as formas de brincar musical característico
da primeira fase da vida da criança. Os acalantos são entoados pelos adultos para tranquilizar e adormecer bebês e crianças pequenas;
os brincos são as brincadeiras rítmico-musicais com que os adultos entretêm e animam
as crianças, como “serra, serra, serrador, serra
o papo do vovô”, e suas muitas variantes encontradas pelo país afora, que é cantarolado
imitando-se o movimento do serrador (BRASIL
RCNI v. 3, 1998).

O espaço no qual ocorrerão às atividades de música deve ser dotado de mobiliário
que possa ser disposto e reorganizado em função das atividades que podem ser desenvolvidas. Em geral, as atividades de músicas requerem um espaço amplo, uma vez que estão
intrinsecamente ligadas ao movimento (WINNICOTT, 2005).

As rondas ou brincadeiras de roda
integram poesia, música e dança. No Brasil,
receberam influências de várias culturas, especialmente as lusitanas, africana, ameríndia,
espanhola e francesa. Os jogos sonoro-musicais possibilitam a vivência de questões relacionadas ao som, ao silêncio e à música. Brincar de estátua é um exemplo de jogo em que,
por meio do contraste entre som e silêncio se
desenvolve a expressão corporal, a concentração, a disciplina e a atenção. A tradicional
brincadeira da cadeira é outro exemplo de jogo
que pode ser realizado com as crianças (BRASIL, 1998).
Jogos de escuta dos sons do ambiente, de brinquedos, de objetos ou instrumentos
musicais; jogos de imitação de sons vocais,
gestos e sons corporais, jogos de adivinhações
nos quais é necessário reconhecer um trecho
de canção, de música conhecida, de timbres
de instrumento etc. São algumas sugestões
que garantem às crianças os benefícios e alegrias que a atividade lúdica proporciona e que,
ao mesmo tempo, desenvolvem habilidades,
atitudes e conceitos referentes à linguagem
musical (WINNICOTT, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando pensamos em arte pensamos em algo que, na verdade, não conseguimos definir bem. Temos indicações imprecisas, exemplos duvidosos e um gostar pessoal, uma espécie
de identificação, que influencia nossos conceitos e os juízos de valor que expressamos acerca
das “coisas artísticas” e do repertório cultural construído pelo homem desde os primórdios de
sua existência. A metodologia proposta pelos PCN (2001) para o ensino de Arte propõe uma
análise do objeto ou do ato artístico dentro de uma visão triangular que aborda não apenas o
objeto ou ato em si, mas que necessariamente exige a compreensão do contexto histórico em
que o referido objeto ou ato foi produzido.
Isto significa analisar os objetos ou atos artísticos a partir do contexto de quem os produziu. Podem-se dizer então que o fazer artístico significativo representa um encontro consigo
mesmo, ou seja, é o momento onde o aluno expressa seus desejos, anseios e posturas diante
das coisas do mundo que o rodeia. Esse fazer é técnico, pois é o conhecimento técnico que
permitirá uma maior qualidade dos trabalhos produzidos, mas, traz em si uma forte carga lúdica,
onde a capacidade de recriar o mundo é infinita. Em outras palavras, 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. Sendo a escola um espaço tão importante e essencial para a sociedade é evidente que nela não deve haver qualquer
instrumento que dificulte a democratização do ensino.
A proposta pedagógica é a identidade da escola, é ela quem estabelece as diretrizes
básicas e a linha de ensino e de atuação na comunidade em que está inserida. Ao desenvolver
com as crianças estratégias de ensino que exploram as paisagens sonoras ampliamos o repertório delas, pois estas estarão adquirindo novos conhecimentos musicais e desenvolvendo seus
potenciais artísticos.
É preciso como plano inicial, criar estratégias, selecionando com objetividade o repertório que será apresentado às crianças. Com isso a escolha dos diferentes gêneros musicais é
muito significativa, pois se pode desenvolver em nossas crianças, a sensibilidade, a criatividade
e o potencial artístico. Face ao exposto pode-se concluir que ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, são atividades que despertam, estimulam e
desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de propiciar a vivência de elementos estruturais dessa linguagem. A criança por meio da brincadeira relaciona-se com o mundo e a cada dia
descobre que é dessa forma que se faz música: brincando. Receptiva e curiosa, ela pesquisa
materiais sonoros, descobre instrumentos, inventa melodias e ouve com prazer a música de
todos os povos.
A escola nem sempre tem condições, nem proporciona possibilidades para a prática musical, ora por falta de material sonoro, ora por falta
de conhecimento teórico que só pode ser obtido em uma bibliografia
composta de obras de referência e de trabalhos recentes sobre a matéria. É necessário que o professor perceba a importância da música
e se aperfeiçoe nesta prática. Devido a esta realidade foi possível
identificar que muitas concepções podem estar presentes perante a
maneira de organizar o ambiente da sala de aula e da escola como
um todo, podendo esses aspectos ser inconscientes ou intencionais
na prática dos profissionais que estão em contato direto com as crianças.
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A ARTES VISUAIS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NA EDUCAÇÃO

RESUMO: As artes fomentam níveis mais elevados de pensamento que se transferem para o
aprendizado de outros assuntos acadêmicos, assim como para a vida fora da escola. Por meio
das artes, as crianças aprendem a observar, interpretar, ver diferentes perspectivas, analisar e
sintetizar. Em um mundo em que os estudantes precisam frequentemente percorrer um mar
de informações para determinar quais fatos são confiáveis e relevantes para um determinado
tópico, as habilidades de pensamento crítico são fundamentais para a prontidão da faculdade
e para a aprendizagem ao longo da vida. Artes ensinam métodos para aprender habilidades
de linguagem. À medida que os alunos aprendem a ler notas, compor música, tocar um instrumento, memorizar passos de dança, criar uma pintura e atuar em um drama, eles também
estão aprendendo como desenvolver novos conceitos, construir vocabulário e entender uma
nova linguagem.

Palavras-chave: Aprendizado; Habilidades; Pensamento Crítico.
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INTRODUÇÃO

A

s artes requerem medição, manipulação de números e pensamento proporcional, que promovem o pensamento matemático. Os alunos também aprendem
padrões (ritmos musicais e padrões de dança), relações espaciais e geométricas
(padrões de arte visual) e habilidades tridimensionais (fazendo modelos de argila). Os estudantes que estudam as artes, especialmente a música, superam seus colegas não-artes em avaliações de matemática. A instrução de matemática integrada em artes também facilita o domínio
das habilidades de computação e estimativa, além de desafiar conceitos como frações.
Obras de arte fornecem um contexto visual para aprender sobre períodos históricos. Música, pintura, teatro e dança ajudam a literatura a ganhar vida. As artes ensinam os jovens sobre
beleza, proporção e graça. Os alunos podem examinar o conflito, o poder, a emoção e a própria
vida. O poder das artes está em sua maravilhosa capacidade de nos dar alegria, nos ajudar a
entender a tragédia, promover a empatia e tornar viva a palavra escrita.
De acordo com Silvestre (2010, p.17): “Independente da cultura que o aluno possui, é
dever e direito da escola saber integrar diferentes culturas, e valorizar cada vez mais as culturas
de diferentes povos, trabalhando na perspectiva de incentivar os alunos para reconhecerem se a
eles próprios. Trabalhar com diferentes culturas, ou com culturas locais oportuniza o aluno cada
vez mais a se conhecer e conhecer o outro, e o mundo no qual está inserido”
A criação de arte permite que os alunos vivenciem como é ser membros ativos de uma
comunidade e trabalhar em equipe para determinar e alcançar objetivos comuns. Ao desenvolver uma produção teatral, uma performance em grupo ou qualquer tipo de empreendimento
artístico colaborativo, os alunos praticam a arte do trabalho em equipe.
À medida que trabalham juntos, aprendem a entender as diferenças e a diversidade e a
perceber as maneiras pelas quais o trabalho em equipe contribui para um ótimo desempenho.
Por também ensinar os alunos a viver e trabalhar juntos, as artes contribuem para tornar as escolas mais seguras e ambientes de aprendizagem mais pacíficos. Nas artes, os alunos aprendem a
articular suas intenções, recebem e oferecem críticas construtivas e ouvem ativamente as ideias
dos outros.
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BENEFÍCIOS DAS ARTES
Segundos os PCNs (1997), as artes
são frequentemente creditadas com criatividade inspiradora e auto -expressão, no entanto,
pouco se pensa sobre como eles inspiram e
mudam o mundo e as pessoas nele. As três
principais categorias das artes são artes visuais, artes cênicas e arte literária. A arte visual
inclui desenho, pintura, escultura e muitos outros meios.
As artes visuais fornecem um componente cultural vital e oferecem uma variedade
de habilidades importantes que, de outra forma,
não constam do currículo. Eles também fornecem uma plataforma para abordar as questões
importantes de nossos tempos; eles constroem comunidades auto-reflexivas e capacitadas;
e, não vamos esquecer, eles também trazem
grande alegria e segurança em momentos de
ansiedade (PCNs, 1997).

O trabalho nas artes visuais também
gera novas imagens e desenvolve novas ideias.
Em uma extensão significativa, nosso futuro será
determinado pela maneira como lidamos com a
explosão de conhecimento sem precedentes com
a qual estamos atualmente confrontados. Em um
mundo de avanço tecnológico, tende a haver um
foco intenso nos aspectos técnicos e científicos do
mundo ao nosso redor, com uma consequente negligência de outros aspectos da vida que podem
melhorar o aprendizado de materiais complexos,
habilidades sociais e condições gerais de qualidades de vida (PCNs, 1997).
Embora mais informações tenham sido
geradas no século passado do que em toda a
história humana anterior, o abismo entre a ciência
e as artes aumentou cada vez mais, e os alunos
são identificados como sendo de um tipo ou outro
desde o início, criando auto - realizações profecias
de suas trajetórias de vida. Mesmo com toda a
riqueza de atividades científicas, permanece um
certo estigma associado às carreiras científicas,
como resultado da concentração inevitável em
especializações estreitas que são inacessíveis ao
entendimento geral. Essa desconexão entre arte
e ciência pode ter tido consequências não intencionais. Além do perigo de criar uma geração de
cientistas que carecem de senso estético ou apreciação da expressão metafórica e de artistas sem
conhecimento científico, oportunidades para polinização cruzada e benefícios mútuos estão sendo
espremidos para fora da disputa pelas demandas
profissionais. De acordo com Pareyson (2001):

A capacidade de tolerar ambiguidade
e incerteza durante o processo criativo é uma
característica mental importante. A tolerância à
ambiguidade também é um atributo importante
no aprendizado da ciência, a fim de lidar com
as complexidades e ambiguidades do conhecimento científico. Ao contrário de seu estereótipo popular, a ciência está repleta de ambiguidades e contradições que precisam ser
resolvidas para que o aprendizado prossiga.
[…] a arte não é somente executar, proSegundo os Parâmetros Curriculares Nacionais
duzir, realizar e o simples ´fazer´ não basta para
(1997):
definir sua essência. A arte é também uma invenção. Ela não é execução de qualquer coisa já ideDesde o início da história da humanida- ada, realização de um projeto, produção segundo
de a Arte sempre esteve presente em pratica- regras dadas ou predispostas. Ela é um tal fazer,
mente todas as formações culturais. O homem que enquanto faz, inventa o por fazer e o modo
que desenhou um bisão numa caverna pré- de fazer. A arte é uma atividade na qual execução
e invenção procedem pari passu, simultâneas e
-histórica teve que aprender, de algum modo,
inseparáveis, na qual o incremento de realidade é
seu ofício. E da mesma maneira, ensinou para constituição de um valor original. Nela concebealguém o que aprendeu. Assim, o ensino e a -se executando, projeta-se fazendo, encontra-se a
aprendizagem da Arte fazem parte, de acordo regra operando, já que a obra existe só quando é
com normas e valores estabelecidos em cada acabada, nem é pensável projetá-la antes de fazêambiente cultural, do conhecimento que envol- -la e, só escrevendo ou pintando, ou contando é
ve a produção artística em todos os tempos que ela é encontrada e é concebida e é inventada
(PAREYSON, 2001, p. 105).
(BRASIL, 1997, p.21)
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O aprendizado da arte visual depende
de um sistema complexo de funções perceptivas,
cognitivas e motoras, sugerindo, assim, um substrato neural compartilhado e um forte potencial de
transferência inter-cognitiva no aprendizado e na
criatividade. Em apenas algumas semanas, por
exemplo, os bebês humanos podem imitar e agir
como enfiar a língua em resposta a alguém enfiar
a língua para eles - como a criança sabe exatamente qual ação motora planeja implementar com
base apenas em informações visuais? Os neurônios-espelho podem explicar essa capacidade,
traduzindo a entrada visual na saída motora, subjacente a uma conexão entre artes visuais e movimento, e as artes auditivas e música. Desde os
tempos pré-históricos, a arte visual tem sido uma
forma de comunicação profundamente impressa
na natureza humana; o ato de experimentar arte e
apreciação estética no “receptor” também tem o
poder de um efeito cognitivo cruzado a qualquer
momento durante o desenvolvimento individual
(PAREYSON, 2001).

O envolvimento com a arte é essencial
para a experiência humana. Assim que as habilidades motoras são desenvolvidas, as crianças se
comunicam através da expressão artística. As artes nos desafiam com diferentes pontos de vista,
nos obrigam a ter empatia pelos “outros” e nos
dão a oportunidade de refletir sobre a condição
humana (BAGNO, 2002).
Um desafio crítico para a educação artística tem sido a falta de evidências empíricas
que demonstrem seu valor educacional. Embora
poucos negam que as artes conferem benefícios
intrínsecos, defender a “arte pela arte” tem sido
insuficiente para preservar as artes nas escolas apesar de pesquisas nacionais mostrarem que a
esmagadora maioria do público concorda que as
artes são uma parte necessária de um bem-estar
educação arredondada (BAGNO, 2002).

Atividades como pintar, esculpir, desenhar
e fotografar são hobbies relaxantes e recompensadores que podem diminuir o nível de estresse e
deixar você sentir-se mentalmente claro e calmo.
Criar arte fornece uma distração, dando ao seu
Nas últimas décadas, a proporção de es- cérebro uma ruptura com seus pensamentos habitudantes que recebem educação artística diminuiu tuais. Segundo Martins, Picosque e Guerra (1998):
drasticamente . Essa tendência é atribuível principalmente à expansão da responsabilidade base[...] valorizar o repertório pessoal de imaada em testes padronizados, que pressionou as gens, gestos, “falas”, sons, personagens, instigar
escolas a concentrarem recursos nas disciplinas para que os aprendizes persigam idéias, respeitar
testadas. Como diz o ditado, o que é medido é fei- o ritmo de cada um no despertar de suas imagens
to. Essas pressões afetam desproporcionalmente internas são aspectos que não podem ser esqueo acesso às artes de maneira negativa para estu- cidos pelo ensinante de arte. Essas atitudes podantes de comunidades historicamente carentes derão abrir espaço para o imaginário (MARTINS,
PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 118).
(PAREYSON, 2001).
A arte performática inclui teatro, música e
dança. Finalmente, a arte literária inclui criatividade
escrita e poesia. A arte é importante na educação,
especialmente para estudantes que não podem
ter acesso às artes fora da escola. Segundo Bagno (2002, p.15),
Ensinar e aprender, não são apenas mostrar os caminhos, mas também orientar o aluno
para que se desenvolva um olhar crítico que lhe
permita desviar-se das bombas e reconhecer, em
meio ao labirinto, as trilhas que conduzem as verdadeiras fontes de informação e conhecimento
(BAGNO, 2002, p.15).

A Arte deve promover o crescimento do
desenvolvimento holístico de bebês, crianças pequenas e jovens, estimulando seu aprendizado e
apreciação estética em um ambiente artístico de
brincadeira livre com apoio orientado, se necessário, usando atividades culturalmente apropriadas
que captem e mantenham seu interesse. Segundo os PCN – Artes (1997, p. 84),
[...] as propostas educacionais devem
compreender a atividade teatral como uma combinação de atividade para o desenvolvimento global
do indivíduo, um processo de socialização consciente e crítico, em exercício de convivência democrática, uma atividade artística com preocupações
de organização estética e uma experiência que faz
parte das culturas humanas (PCN – Artes, 1997,
p. 84).
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Essencialmente, a Arte deve ser um assunto excitante, relaxante e agradável, onde as
crianças possam desenvolver, aprender e crescer
em seu potencial artístico. Sempre que você se
envolve em qualquer tipo de atividade nova, seu
cérebro começa a trabalhar para criar conexões
entre todas as suas diferentes células cerebrais.
Em termos de criação de arte, isso ajuda a estimular todo tipo de conexões entre várias partes
do seu próprio cérebro. A educação artística oferece oportunidades artísticas para bebês, crianças
pequenas e crianças pequenas que estimulam a
aprendizagem, ao mesmo tempo em que contribuem e promovem seu desenvolvimento holístico.
De acordo com Ana Mae Barbosa (1999, p. 14):

imagem, seja na interatividade, na pintura, no museu ou na sala de aula, onde, atualmente, milhares
de alunos estão a olhar para as reproduções de
obras de arte que os professores estão trazendo
para as atividades de leitura (ROSSI (2003, p.19).
Quando as crianças pequenas participam
de oportunidades de arte que permitem a liberdade, a experimentação e a exploração em um
ambiente sem falhas, elas não ficam entediadas,
estressadas ou passivas à medida que a atmosfera é relaxada e permite criatividade e liberdade de
expressão.

COORDENAÇÃO MOTORA E ARTE

A leitura de imagens na escola prepararia
os alunos para a compreensão da gramática visual de qualquer imagem, artística ou não, na aula
de artes, ou no cotidiano, e que torná-los conscientes da produção humana de alta qualidade é uma
forma de prepará-los para compreender e avaliar
todo o tipo de imagem, conscientizando-os do que
estão aprendendo com estas imagens (BARBOSA, 1999, p. 14).

Segundo Fonseca (2004), uma das características básicas do ser humano é a capacidade de estabelecer relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. A partir
desta função de relação, pode-se perceber a
unidade do ser enquanto inteligência, vontade,
afetividade, motricidade e fundamentalmente, a
psicomotricidade enquanto função integradora
por meio da qual o indivíduo atinge o controle
O desenvolvimento da linguagem também corporal, base a integração social. Assim, de
pode ser explorado e estimulado na participação acordo com este princípio, o homem é antes
nas artes visuais através de professores envolven- de tudo o seu corpo.
do uma criança individual, incentivando o uso e
explorando o novo vocabulário relacionado à sua
Segurando um pincel, desenhando
arte em discussão, proporcionando-lhes uma ma- pontos e linhas, misturando cores, cortando
neira de usar a linguagem de forma significativa com tesoura, controlando um bastão de cola
(BARBOSA, 1999).
ou apertando uma garrafa de cola, amassando
e rolando massa de brincar, rasgando papel
A educação artística desempenha um pa- todas essas tarefas exigem quantidades crespel cada vez mais importante na primeira infância,
e o propósito da educação artística não é apenas centes de destreza e coordenação, e ainda asestimular o desenvolvimento geral, mas também sim são divertidos e gratificantes que as crianproporcionar oportunidades adequadas e ade- ças querem fazê-las repetidamente. À medida
quadas ao desenvolvimento que continuarão im- que as crianças se envolvem em atividades
pulsionando o desenvolvimento e o aprendizado artísticas ao longo do tempo, suas habilidades
holísticos de uma criança. Com base no conceito motoras finas melhoram. De acordo com Fonde jogo de artes, é importante permitir que bebês, seca (2004):
crianças pequenas e crianças pequenas desfrutem da liberdade e do prazer irrestrito de experiÉ o cérebro que cabe organizar um
mentar e explorar as artes. Segundo Rossi (2003, sistema de comunicação de milhões de dados
p.19),
para que as respostas adaptativas façam parte
do repertório do indivíduo, por meio das quais
A leitura de imagem serve para denotar o ele se apropria de aprendizagens não verbais e
processo que o leitor vive na relação com a obra/
verbais múltiplas [...] (FONSECA, 2004, p.52).
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A cada fase de uma criança ela aprende algo e essas aprendizagens estão relacionadas com a coordenação e com a Arte, pois
as expressões por meio dos movimentos, os
desenhos e outras atividades estão relacionados com a linguagem artística. Toda lição de
arte é criada tendo em mente o desenvolvimento de toda a criança no sentido social,
cognitiva, emocional e física. Embora o projeto
de arte seja importante, as habilidades desenvolvidas durante o processo de criação da arte
permitirão que seu filho tenha sucesso futuro
na escola e na vida Rossi (2003, p.19).
Uma das habilidades mais importantes
desenvolvidas pela arte é o desenvolvimento
motor fino. Durante as aulas de arte, os pequenos músculos dos dedos, mãos e pulsos do
seu filho são exercitados e fortalecidos, ajudando a facilitar o aprendizado da escrita. Você
pode não perceber, mas o controle sobre os
movimentos dos dedos usado para modelagem de argila e pintura de dedos é o mesmo
controle que a criança precisa para poder pegar um lápis e escrever. Sem habilidades motoras finas bem desenvolvidas, uma criança
pode ter dificuldade em aprender a escrever
ou executar outras tarefas críticas necessárias
na escola, como virar páginas de livros, cortar, desenhar e espremer cola de uma garrafa
(ROSSI, 2003, p.19).

ça necessita ter uma coordenação definida, na
qual as Artes auxiliarão no processo de construção da coordenação. Uma forma de expressão que auxilia no desenvolvimento da coordenação motora é a Arte por meio do teatro e da
dança, aos quais as crianças desenvolvem amplas habilidades. Segundo 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 as populações, tendo
em vista os aspectos afetivos e sociais (NETO,
2002, p.27).

Bebês e crianças começam rabiscando
aleatoriamente, para frente e para trás. Quanto
mais eles escrevem, mas eles conseguem controlar o giz de cera e seus movimentos pelo
papel. À medida que as crianças aprendem a
controlar seus rabiscos, elas fazem uma variedade maior de formas, eventualmente fazendo
todas as formas necessárias para escrever as
letras do alfabeto - qualquer alfabeto (ROSSI,
2003, p.19).

Por meio das linguagens artísticas, as
crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se relacionam com o mundo em que vivem. A criança é um ser ativo, trazendo consigo
a necessidade de se movimentar e de se comunicar por meio de várias linguagens. As Artes
colaboram para que a criança se aproprie do
mundo adulto, das regras e da complexidade
sócio-cultural da sociedade. A presença efetiva
das Artes nos currículos escolares pode significar uma contribuição para a compreensão do
A criança que possui as noções de mundo e do sujeito, é uma ferramenta para o
imagem corporal bem desenvolvida consegue sucesso do aprendizado (NETO, 2002).
perceber a posição que os objetos ocupam,
usando seu corpo como ponto de referência.
Para assimilar os conceitos espaciais a crian790
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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.
Silva (1992), afirma que:

O ensino das Artes consiste em elaborar operações que conduzem de uma situação
a outra, seja de uma situação problema para
solução ou comportamentos que modificam
uma situação percebida para desejada. No decorrer das práticas educativas em Artes, utilizam-se muitas técnicas relacionadas às cores,
nas quais estão relacionadas ao Impressionismo, devido à presença de cores e luz, bem
como a fotografia. As cores são uma ilusão ótica, e a única fonte de cor no universo é a luz.
De acordo com Lichtenstein (2006, p. 48): “A
luz é o que torna os objetos sensíveis à visão.
E o colorido é uma das partes essenciais da
pintura, por meio da qual o pintor imita a aparência das cores de todos os objetos naturais
e aplica aos objetos artificiais a cor mais adequada para iludir os olhos”

[...] 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 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
Para o autor a pintura abrange o corupturas, mudanças e movimento, produzindo nhecimento das cores particulares, a simpatia
assim estruturas novas e situações e posições e antipatia que existem entre elas, sendo asmodificadas (SILVA, 1992, p.71).
sim a prática educativa em Artes é fundamental
para o olhar mais sensível sobre os objetos. As
Portanto, por meio das Artes, o ser hu- cores, na concepção de Johann Wolfgang Von
mano se movimenta constantemente, podendo Goethe (1749-1832), são estimuladas junto à
modificar o espaço ao qual está inserido. De luz, não sendo derivadas dela (GOETHE, 1993,
acordo com Marinho (2007):
p.18). Elas aparecem junto à luz, e decorrem
dos fenômenos de consciência, ou seja, se forPara a vida afetiva, intelectual, corporal, mam pela luz, pelas propriedades dos objetos,
social e espiritual do aluno, sem as divisões pelo olho e pelo sistema nervoso. Segundo Gotão usadas nas escolas. Compreende-se hoje ethe (1993, p. 24):
que educar não é apenas estar preparado para
o mercado de trabalho e acumular informações
A cor deve ser analisada de acordo
e conhecimento. Pelo contrário, o mundo exige com o órgão da visão, e não apenas através
pessoas com uma visão ampla, o que engloba de instrumentos óticos, pois o olho é um órautoconhecimento, desejo de aprender, capaci- gão vivo. Goethe afirma ainda, que uma cor
dade de tratar com o imprevisível e a mudança, que não é vista é uma cor que não existe. O
capacidade de resolver problemas criativamen- universo da cor deve levar em conta diversos
te, aprender a vencer na vida sem derrotar os dados da área cultural, estudar as mutações,
demais, aprender a gostar de progredir como os desaparecimentos, as inovações (GOETHE,
pessoa total e crescer até o limite das possi- 1993, p. 24).
bilidades, que são infinitas (MARINHO, 2007,
p.39).
Portanto, a cor é aquela que, em relação ao lugar que ela ocupa e com o auxílio de
alguma outra cor, representa um objeto singular, como um tom de pele, um tecido, uma peça
de roupa ou qualquer outro objeto distinto dos
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demais. O papel da Arte na educação é gran- ça cria um desenho do seu corpo no espaço,
demente afetado pelo modo como o professor produzindo o seu próprio espaço, denominado
e o aluno veem o papel da arte fora da escola. espaço do corpo. Esse fenômeno acontece
também no teatro. Toda vez que existe invesA Arte é uma forma na qual o ser hu- timento afetivo do corpo, existe o espaço do
mano expressa suas emoções, sua história e corpo. De acordo com Gil (2004):
sua cultura por meio de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio e pode
O corpo tem de se abrir ao espaço,
ser representada de várias formas, nas quais tem de se tornar de certo modo espaço; e o
as cores e a luz estão presentes a todo mo- espaço exterior tem de adquirir uma textura
mento. O trabalho com Arte na escola deve-se semelhante à do corpo a fim de que os gesampliar, envolvendo as crianças e os adultos tos fluam tão facilmente como o movimento
que fazem parte do contexto educacional. Para se propaga através dos músculos. O espaço
tanto, o professor deve encontrar condições de do corpo, como espaço exterior, satisfaz esta
aperfeiçoar-se continuamente, tanto em sabe- exigência. O corpo move-se nele sem enfrenres artísticos e sua história, quanto em saberes tar os obstáculos do espaço objetivo estranho,
sobre a organização e o desenvolvimento do com os seus objetos, a sua densidade, as suas
trabalho de educação escolar em arte. Segun- orientações já fixadas, os seus pontos de refedo o PCN (1998):
rência próprios. (...) , (GIL, 2004, p.50).
As artes visuais, além das formas tradicionais — pintura, escultura, desenho, gravura,
arquitetura, objetos, cerâmica, cestaria, entalhe—, incluem outras modalidades que resultam
dos avanços tecnológicos e transformações
estéticas do século XX: fotografia, moda, artes
gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação,
performance, holografia, desenho industrial,
arte em computador. Cada uma dessas modalidades artísticas tem a sua particularidade e
é utilizada em várias possibilidades de combinações entre elas, por intermédio das quais
os alunos podem expressar-se e comunicar-se
entre si e com outras pessoas de diferentes
maneiras (PCN, 1998, p. 8-9).
Percebe-se que a prática educativa
em Artes contribui para aspectos emocionais
e cognitivos dos seres humanos, que são expressados por meio das cores, luz e movimentos. 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 educacional, cultural e histórica de crianças e jovens
dentro do espaço escolar. Ao dançar, a crian-

O espaço objetivo exterior é substituído pelo espaço do corpo, se tornando sem
viscosidades, onde o interior e exterior são um
só, portanto ao se trabalhar com o teatro e a
dança o processo de ensino aprendizagem
será significativo para a criança, por meio das
linguagens artísticas. A dança e o teatro com
o passar do tempo foram ganhando cada vez
mais espaço na educação até chegar aos dias
atuais.
A dança e o teatro sofreram influências
tecnológicas e também foram influenciados
pelas novas condições sociais fazendo surgir
novas propostas de arte enquanto forma de
educação. Desde a Educação Infantil o teatro
e a dança são extremamente importantes para
o desenvolvimento das crianças, oferecendo
a oportunidade de vivenciar o teatro e a dança como instrumentos de conhecimento e de
autoconhecimento para que desenvolvam seu
sistema corporal, motor, cognitivo e socioemocional. A 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 ar792
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O conhecimento da arte abre perspectística são excelentes recursos para auxiliar o
crescimento, não somente afetivo e psicomotor tivas para que o aluno tenha uma compreensão
como também cognitivo do aluno” (REVER- do mundo na qual a dimensão poética esteja
presente: a arte ensina que é possível transBEL, 2002, p.34).
formar continuamente a existência, que é preAo desenvolver atividades de expres- ciso mudar referências a cada momento, ser
são artística, não se pretende formar artistas, flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer
mas um ser espontâneo, vivo, dinâmico, capaz são indissociáveis e a flexibilidade é condição
de exteriorizar seus pensamentos, sentimentos fundamental para aprender (p.14).
e sensações e de utilizar diversas formas de
A arte é um equalizador, ajudando a
linguagem.
criar um terreno comum para crianças que não
se conhecem e que podem ou não estar inA CRIANÇA E A VIVÊNCIA COM A
teressadas nas mesmas coisas. Pode ajudar
ARTE
pessoas de todas as idades, raças, habilidaSegundo os PCNs, os educadores nos des e até idiomas a se envolverem em uma
dizem que a arte incentiva habilidades motoras atividade compartilhada (e geralmente amada
finas, desenvolvimento neural e habilidades de mutuamente). O caminho para uma vida cheia
resolução de problemas e que pode ser usa- de arte envolve uma mente aberta, algumas ferda efetivamente para ensinar e entender outras ramentas simples, um pouco de preparação e
questões importantes, como leitura, escrita, uma abordagem exploratória (BRASIL, 1998).
matemática e ciências. Os terapeutas nos dizem que a arte é valiosa porque permite que
As crianças absorvem quantidades inas crianças processem seu mundo, lidem com críveis de novas informações e precisam proas emoções às vezes assustadoras de manei- cessar o que aprenderam de maneira segura
ra segura e porque elas fornecem informações e reflexiva. A arte permite explorar sentimentos
sensoriais críticas.
e lidar com eventos diários e significativos. Os
materiais de arte fornecem uma saída segura
Os artistas nos dizem que a arte é im- para emoções. Sentimentos e ideias podem
portante por si só - como fonte de beleza e ser reduzidos a um tamanho gerenciável e
expressão, bem como simplesmente para o manipulados conforme desejado. Movimento,
processo de criação. As crianças nos dizem imagem, cor, linha e imaginação, todos ajudam
que a arte é divertida, uma atividade que eles as crianças a se expressarem de uma maneira
gostam. Os pais nos dizem essa arte é vital multidimensional - uma maneira que as palapara suas famílias porque mantém todos envol- vras podem não ser capazes de fazer ou que
vidos e felizes e ajuda nas transições às vezes
podem ser mais confortáveis para elas do que
difíceis do dia (PCN ARTE (1998).
as palavras (BRASIL, 1998).
A arte aberta e orientada ao processo
nada mais é do que uma oportunidade infinita
de fazer escolhas, chegar a conclusões, adivinhar decisões e avaliar resultados. As crianças
ficam mais confortáveis com a incerteza e permanecem pensadores flexíveis, o que é essencial para a criatividade e a confiança. E quanto
mais experiência eles tiverem com uma variedade de materiais e técnicas, maior a probabilidade de experimentar novas combinações e
ideias. Segundo o PCN ARTE (1998):

A arte é uma atividade que pode empregar todos os sentidos - visão, som, toque,
olfato e paladar - dependendo da atividade. As
sinapses do cérebro das crianças disparam
quando experimentam e criam, espremendo
tinta entre os dedos, misturando cores e materiais ou desenhando com imaginação ou o
que veem diante deles. De acordo com o PCN
ARTES (2001, p. 105): “As atividades propostas na área de artes devem garantir e ajudar
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as crianças e jovens a desenvolverem modos
interessantes, imaginativos e criadores de fazer
e de pensar sobre a arte, exercitando seus modos de expressão e comunicação”

das habilidades motoras finas e grosseiras. Por
exemplo, quando as crianças trabalham com
massinha, elas ajustam seu controle muscular
nos dedos. Todos os movimentos manipuladores envolvidos na arte ajudam a desenvolver os
A arte está naturalmente ligada à criati- músculos das mãos e dedos necessários para
vidade, um atributo que é cada vez mais apon- segurar e usar corretamente um lápis (BRASIL,
tado como um dos fatores mais importantes 1997, p.16).
para o sucesso de indivíduos, organizações e
culturas. A verdade é que a arte é vital, embora
As atividades artísticas também ajuum tanto intangível, e que, se as crianças se dam o desenvolvimento social e emocional das
envolvem em atividades práticas de arte, apren- crianças. As crianças aprendem sobre si e sodem muito melhor em todas as disciplinas.
bre os outros através de atividades artísticas.
Isso realmente os ajuda a criar auto-estima. É
A Arte promove a criatividade. Criativi- uma oportunidade para as crianças fazerem
dade é a capacidade de pensar fora da caixa uma declaração pessoal sobre sua singularidaproverbial, de reunir duas ideias não relaciona- de através da arte, permitindo que expressem
das de uma nova maneira. Soluções para gran- felicidade, alegria e orgulho (BRASIL, 1997).
des problemas e avanços de todos os tipos
estão ligadas à criatividade. A capacidade de
A arte também aprimora o desenvolviser criativo é vital para o sucesso de nossos mento cognitivo das crianças, o que pode ajufilhos e o bem-estar de nosso mundo, agora dar as crianças com suas habilidades matemámais do que nunca, pois enfrentamos desafios ticas iniciais. As crianças que experimentaram
incríveis, como discórdia racial, guerras, aque- uma grande variedade de pessoas e lugares
cimento global e extinções em massa. Indivídu- terão várias ideias para escolher ao fazer arte.
os, organizações e governos buscam soluções A arte reflete o que uma criança sabe sobre
inovadoras todos os dias. De acordo com os o mundo e permite que ela escolha como traParâmetros Curriculares Nacionais (1997):
duzir essas ideias e experiências. De acordo
com:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da perO ensino da arte atua no processo de
cepção estética, que caracterizam um modo aprendizagem e desenvolvimento, propicianpróprio de ordenar e dar sentido à experiência do à criança a compreensão de sua história
humana: o aluno desenvolve sua sensibilida- como ser humano, estimulando e ampliando
de, percepção e imaginação, tanto ao realizar a sua percepção do mundo e possibilitando a
formas artísticas quanto na ação de apreciar e construção da autonomia, da cooperação, do
conhecer as formas produzidas por ele e pelos senso crítico da responsabilidade – aspectos
colegas, pela natureza e nas diferentes culturas fundamentais para a formação da cidadania e,
(BRASIL, 1997, p.16).
consequentemente, para a construção social
(SCHRAMM, 2001, p.48).
O professor deve estar atento para as
dificuldades de seus alunos ao desenhar e, em
Finalmente, a arte é importante porque
todas as atividades de artes, reconhecer a re- permite que as crianças sejam criativas. Cada
alidade de onde vem, o que pode interferir no peça de barro manipulada ou cada pintura de
processo criativo. A arte é importante porque cavalete é individual e original para cada crianabrange todos os domínios de desenvolvimen- ça em seu programa. A arte é aberta e todo
to no desenvolvimento infantil. A arte presta-se o trabalho pode ser honrado. A arte deve ser
ao desenvolvimento físico e ao aprimoramento uma atividade cotidiana. Mesmo que você não
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tenha muitas ferramentas à sua disposição, é
realmente fácil instalar um cavalete de baixo
custo em sua casa. Para crianças pequenas,
você deve incluir itens muito básicos que se
concentrem nos aspectos sensoriais da arte,
como tinta para os dedos, massinha e giz de
cera (SCHRAMM, 2001, p.48).
Para pré-escolares, você deve adicionar coisas como pincéis, cavalete, cola, fita
adesiva e tesoura. À medida que seus filhos
crescem e começam a explorar sua criatividade, você começa a adicionar mais itens aos
seus materiais de arte, como latas de torta,
meias velhas e pedaços de tecido. É extremamente importante tornar suas atividades de
arte abertas porque não queremos sufocar a
criatividade individual das crianças. As crianças têm seus próprios pensamentos e ideias
de como as coisas devem parecer e chegam
à arte com suas próprias experiências únicas
(SCHRAMM, 2001, p.48).
As experiências abertas são orientadas
para o sucesso, porque não existe uma maneira certa de fazer algo. Atividades de arte abertas são motivadoras para crianças de todas as
habilidades de desenvolvimento. Eles constroem sentimentos de independência, confiança
e vontade de aprender.Todas as crianças realmente precisam desenhar é um pedaço de
papel em branco e um instrumento de escrita. Os prestadores de cuidados infantis nunca
devem usar livros de colorir ou figurinhas em
seus programas. Eles são sufocadores de criatividade. Os desenhos desses livros são uma
representação de outro artista sobre como os
objetos devem ser. As crianças têm suas próprias ideias sobre como as coisas devem parecer. De acordo com Richter (2007):
Todas as coisas pequenas exigem vaguear do olhar, a paciência do toque transformador da mão. Miniaturizar o mundo é trazê-lo
inteiro pelo olhar para dominá-lo com a mão artesã: basta o gesto que desenha ou pinta, modela ou constrói para fazer um mundo reduzido
tornar-se microcosmo que se pode envolver e

trazer pelo olhar a grandeza do conjunto: em
um instante tudo está ali (RICHTER, 2007, p.8).
Nunca pré-corte ou desenhe coisas
para crianças. Se você pré-cortar um coelho
e pedir para as crianças pintarem ou pintarem,
não é o coelho deles. É sua ideia de como é
um coelho. O coelho pode não ter significado
para uma criança se a criança não tiver experiência anterior com coelhos. Se você desenhar
para uma criança, ela internaliza que é incapaz
de desenhar por si só e pode começar a duvidar de suas próprias habilidades (RICHTER,
2007).
A arte desenvolve a criatividade, proporciona autoconfiança, amplia a bagagem cultural, facilitando o processo de sociabilidade.
Barbosa (1997), em sua entrevista para Revista Educação cita que:
O bom ensino de arte precisa associar
o “ver” com o “fazer”, além de contextualizar
tanto a leitura quanto a prática. Essa teoria ficou conhecida como “abordagem triangular”.
Para se aprender, é preciso ver a imagem e
atribuir significados a ela. Contextualizá-la não
só do ponto de vista artístico, como também
socialmente. Eu tenho testemunhado alguns
projetos em escolas que priorizam a análise da
obra de arte e deixam de lado o trabalho de
organizar suas ideias de maneira a comunicá-las por meio da imagem, o que é um trabalho
poderosíssimo de organização dos processos
mentais. Tem que haver um equilíbrio entre os
três processos. Outro grande problema atual
é que contexto? Às vezes vira estudo de vida
de artistas, o que nem sempre interessa para
entender a obra (BARBOSA, 1997)
Dessa forma, Barbosa no trás uma reflexão sobre associação do ver com o fazer,
realizando a prática da Arte de forma significativa. Quando a criança conhece a história da
arte, ela inicia seu processo de desenvolvimento criativo, começa a ver atentamente, descreve
o que vê, observa, analisa, interpreta os significados da obra e tem capacidade de julgar.
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Para Vygotsky, o desenvolvimento do
desenho requer duas condições. A primeira é o
domínio do ato motor, por isso, para Vygotsky
(1989), inicialmente, o desenho é o registro do
gesto e logo passa a ser o da imagem. Assim,
a criança percebe que pode representar graficamente um objeto. E essa característica é um
indício de que o desenho é precursor da escrita, pois a percepção do objeto, no desenho,
corresponde à atribuição de sentido dada pela
criança, constituindo-se realidade conceituada.

1987, p. 94). Segundo autor, é grande a arbitrariedade e a licença do desenho infantil nesta
etapa.

Já na etapa simbólico-formalista se
percebe maior elaboração dos traços e formas do grafismo infantil. É o período em que
a criança começa a sentir necessidade de não
se limitar apenas à enumeração dos aspectos
concretos do objeto que representa, buscando
estabelecer maior número de relações entre o
todo representado e suas partes. Os desenhos
Outra condição primordial na evolução permanecem ainda simbólicos, mas é possível
do desenho é a relação com a fala existente identificar o início de uma representação mais
no ato de desenhar. Num primeiro momento, próxima da realidade.
o objeto representado só é reconhecido após
a ação gráfica, quando a criança fala o que
Enquanto isso, na etapa formalista vedesenhou identificando sua semelhança com raz: Nesta fase, as representações gráficas são
o objeto.Depois ela passa a antecipar o ato fiéis ao aspecto observável dos objetos repregráfico, verbalizando o que vai fazer, indicando sentados, acabando os aspectos mais simbólique há um planejamento da ação. Por isso Vy- cos, presentes nas etapas anteriores. Por fim, a
gotsky (1989, p.141) afirma que a linguagem etapa formalista plástica observa-se uma nítida
verbal é a base da linguagem gráfica.
passagem para um novo modo de desenhar,
há desenvolvimento viso-motor mais acentuAo descrever as etapas de desenvolvi- ado, o sujeito utiliza técnicas projetivas e de
mento do grafismo infantil, o autor não se pre- convenções mais realistas. O grafismo deixa
ocupa em detalhar o período da aquisição do de ser uma atividade com fim em si mesma
sistema de representação do desenho. Vygot- e converte-se em trabalho criador. No entanto,
sky não faz uma investigação sistemática do há uma diminuição do ritmo dos desenhos que
processo de apropriação do desenho como permanecem mais entre aqueles que realmenprocesso semiótico (ciência geral de símbolos, te desenham porque sentem prazer neste ato
sistema de significação), mas efetua um recor- criativo.
te no desenvolvimento cultural do grafismo infantil desprezando a “pré-história” do desenho.
Vygotsky identifica ao longo do desenvolvimento da expressão gráfico-plástica infantil quatro
etapas, a saber: Simbólica, Simbólico-formalista, Formalista Veraz e Formalista Plástica.
A etapa simbólica conhecida pelos bonecos que representam de modo resumido, a
figura humana. Esta etapa é descrita por Vygotsky como o momento em que as crianças desenham os objetos “de memória” sem aparente
preocupação com fidelidade à coisa representada. É o período em que a criança “representa
de forma simbólica objetos muitos diferentes
de seu aspecto verdadeiro e real” (Vygotsky,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a educação por meio da Arte contribui no desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da espontaneidade. A arte é um meio de comunicar ideias, sentimentos e
soluções de um modo diferente de verbalmente ou por escrito.
A incorporação das Artes na primeira infância traz muitos benefícios, e o envolvimento
das crianças em programas e atividades artificiais desenvolverá suas habilidades cognitivas,
criativas, sociais e emocionais, desempenhando um papel importante em seu desenvolvimento
ideal.
As crianças são maravilhosamente curiosas e curiosas. Desde quando começam a engatinhar, trabalham para explorar e ver como tudo no mundo funciona. Eles observam e imitam
e veem como podem controlar a si mesmos e seu ambiente. Essa exploração irrestrita ajuda as
crianças a formar conexões em seus cérebros e as ajuda a aprender.
A arte é uma atividade natural para apoiar este jogo livre em crianças. Arte e criatividade
ajudam em todos os aspectos do desenvolvimento de uma criança. A liberdade de brincar com
diferentes materiais permite mais exploração e experimentação. A arte é muito divertida para as
crianças, além de ser maravilhosamente educativa.
Quando uma criança participa de uma atividade artística, seja pintando ou rabiscando, o
aspecto de segurar o pincel / lápis é essencial para o crescimento de suas habilidades motoras.
À medida que a criança cresce, a complexidade da tarefa aumentará e suas habilidades motoras
também aumentarão.
Quando uma criança começa a explorar a arte, ela também começa a explorar novas palavras. Eles começam a aprender cores e formas e diferentes ações que acompanham a criação
de uma obra de arte, além de aprender a descrever o que veem e sentem.Quando se trata de
arte, é divertido para as crianças decidir o que fazer e como fazê-lo é uma das primeiras oportunidades que terão para tomar suas próprias decisões. Isso traz uma sensação de confiança e
realização.
Ao adquirir interesse pela Arte os indivíduos se tornam mais críticos e reflexivos.O Ensino das Artes tem como propósito proporcionar possibilidades na vida das crianças, e deve ser
percebido como forma de construção do conhecimento, de compreensão do mundo e exteriorização de sentimentos. As Artes são manifestas em diversas formas e a criança expressa-se
com sua visão de mundo e com isso desenvolve-se nas dimensões afetiva, motora e cognitiva,
utilizando as diferentes linguagens artísticas.
As Artes contribuem 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. O contato com linguagens artísticas, não significa que as crianças se
apropriem inteiramente do sistema formal existente nelas, pois o acesso às representações e
aos usos de linguagens oferece às crianças aprendizados necessários ao
futuro entendimento das regras de organização que orientam as representações.
Conclui-se então que as Artes, proporcionando um contato direto com nossos sentimentos, despertando no indivíduo maior
atenção ao seu processo de lidar com as emoções, buscando uma
aprendizagem na qual o aluno considere o objeto de estudo como
algo significativo e importante para a sua vida.
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A INFLUÊNCIA DA LITERATURA FANTÁSTICA
NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE
LEITURA CRÍTICA

RESUMO: A realidade do mundo é entendida como a aceitação da consciência humana, constituída por imagens, mediada pela percepção, sentimentos e emoções. Quando o sujeito não
distingue a origem da imagem como real ou imaginativa, surge a hesitação, que impossibilita
a distinção dos fatos, direcionando a consciência à projeção de estruturas. Esta hesitação,
na literatura, representa o fantástico, que explica a oscilação entre o racional conhecido e
a estranheza aceitável, fundamentais para desenvolver a capacidade intelectual e crítica do
indivíduo. Diante desta realidade, este trabalho objetivou identificar as relações entre os contos fantásticos e o desenvolvimento da capacidade leitora crítica. A escolha pela temática
justifica-se na importância da literatura fantástica envolver o leitor para a previsão do desfecho, possibilitando a interpretação, criticidade e intelectualidade. Para tanto, realizou-se uma
pesquisa de cunho bibliográfico, que permitiu a observação de que a percepção do leitor em
identificar a existência de algo misterioso, mesmo dentro de um contexto comum, relacionado ao seu cotidiano, é proporcionado a partir do desenvolvimento da habilidade crítica.

Palavras-chave: Literatura Fantástica; Criticidade; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

literatura fantástica desperta o interesse nos homens no decorrer dos tempos,
apontada em narrativas orais, escritas e visuais, contadas entre as gerações,
causando medo no ouvinte, além de envolver um ambiente de mistério. Com o
passar dos séculos, as narrativas iniciaram uma tendência investigativa, a partir da ampliação da
imaginação do leitor, com a inserção dos contos de fadas, envolvendo crianças, jovens e adultos
(TODOROV, 2010).
Com o surgimento de diferentes tecnologias, o universo da magia e do mistério passou
a acontecer em filmes, livros, contos e diversos ambientes, proporcionando ao espectador situações de medo e curiosidade. Esta situação justifica-se devido à oposição do limite imaginário,
que atraí o indivíduo ao transformar elementos da ficção em situações da realidade cotidiana, em
que cada recurso de um texto compõe uma nova interpretação (COELHO, 2009).
Deste modo, encontra-se na literatura fantástica, objeto de estudo deste trabalho, a relevância para a percepção do leitor na identificação da existência de algo misterioso, mesmo
dentro de um contexto comum, relacionado ao seu cotidiano, proporcionando o desenvolvimento
da habilidade crítica. A cumplicidade, o diálogo e as caracterizações do personagem permitem
ao leitor admitir o fantástico como parte de sua realidade, considerando a hesitação e o insólito,
apesar da estranheza e encantamento com os suspenses apontados (CARVALHO, 2014).
Diante desta realidade, este trabalho objetivou identificar as relações entre os contos
fantásticos e o desenvolvimento da capacidade leitora crítica. Dentre os objetivos específicos,
estão: identificar as características da literatura fantástica; relacionar as possibilidades de aprendizagem por meio dos contos fantásticos; identificar as relações entre o desenvolvimento da
criticidade e a leitura de contos fantásticos.
A escolha pela temática justifica-se na importância da literatura fantástica envolver o leitor para a previsão do desfecho, possibilitando a interpretação, criticidade e intelectualidade. Nos
contos fantásticos, existem diferentes recursos de linguagem para narrar os textos, aproximando
as situações do fantástico com características como climas nebulosos, espaços úmidos, pessoas que lembram bruxas e objetos animados. O questionamento centralizador que direcionou o
trabalho foi: “Quais são as relações entre a literatura fantástica e o desenvolvimento da capacidade crítica dos leitores?”
Para tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico, por meio da utilização do
referencial teórico para elaboração de categorias de análise. Os principais elementos foram conceituados e caracterizados de acordo com as informações mais relevantes.
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A LITERATURA EM DIFERENTES
CONTEXTOS
Apesar das mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas, a literatura ainda
se caracteriza como um fenômeno milenar, representando as diferentes situações e contextos vividos por uma sociedade, mesmo com o
passar dos séculos (BASTOS, 2011).
As civilizações criaram suas próprias
formas de comunicação literária, relacionando as crenças às palavras, elaborando contos,
fábulas, poesias, romances, entre outros gêneros que representam a literatura, por meio
dos olhares do escritor e do leitor (CANDIDO,
2009).
Segundo Coelho (2009), a evolução
da literatura depende do desenvolvimento da
linguagem, associada à filosofia presente nas
narrações dos povos, constituindo os relatos
que estruturam os modelos mitológicos, fantásticos, românticos, dramáticos, entre outros,
caracterizando uma sociedade em determinado tempo e espaço. A princípio, a valorização
às narrações estava direcionada apenas aos
contos e histórias religiosas, construindo uma
identidade sagrada, diante de pessoas que
acreditavam na Igreja como o poder absoluto
(CANDIDO, 2009).

A literatura não permite classificações
como antiga ou moderna, pois todas as formas
de narração sofrem influências do passado, assim como admitem a escrita contemporânea.
Deste modo, os mitos representam a essência
dos subgêneros literários, encontrados em diferentes contextos, como romances e ficção da
Literatura Fantástica (BASTOS, 2011).
Calvino (2009) chama atenção para o
fato de que, diante de motivos distintos, outros
gêneros foram incluídos nesta classificação literária, como Ficção Científica, Gótico e Terror.
Os livros de Literatura Clássica, abordando a
mitologia das obras líricas e épicas também
são direcionados à classificação de Literatura
Fantástica, devido à infinidade de elementos
narrados nos clássicos, interpretados por meio
dos pensamentos cristãos e pagãos, presentes inclusive em cantos e poemas (BASTOS,
2011).
Outro gênero comum da Literatura
Fantástica eram os romances novelistas, cujo
objetivo intencionava o misticismo, caracterizado pela leitura para intelectuais, mas com detalhes reconhecidos atualmente, como heróis,
objetos mágicos, ninfas, entre outros aspectos
(AGUIAR E SILVA, 2013).
Após o século XV, no período do Renascimento, a literatura buscava um equilíbrio
entre a crença cristã e a filosofia grega, direcionando as narrações ao humanismo, acima
do místico encontrado nas obras medievais,
influenciando a Literatura Clássica, com seres
sobrenaturais e mágicos (CANDIDO, 2009).

Ao longo dos anos, as mudanças sociais, políticas e culturais proporcionaram a
quebra deste paradigma, iniciando narrativas
consideradas profanas, mas que interessaram
diferentes classes, apontando transformações
na interpretação literária dos sujeitos, reconsNos séculos XVII e XVIII, a consagratruindo os personagens com novos adereços,
ção literária esteve representada pelas obras
distintos dos religiosos (COELHO, 2009).
romancistas, com cavaleiros medievais que ob“Assim nasceram os relatos chamados jetivavam salvar as princesas, vivendo aventude contos de fadas, contos maravilhosos ou ras heróicas (BASTOS, 2011).
contos folclóricos, determinando o resto dos
elementos dos mitos, depois que eles foram
dessacralizados” (AGUIAR E SILVA, 2013,
p.106).
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Segundo Calvino (2009), a atual Literatura Fantástica nasceu entre os filósofos que
viveram entre os séculos XVIII e XIX, diante da
busca por relacionar a realidade ao mundo
perceptível, interligando pensamentos e vontades dos leitores às necessidades sociais. A
realidade imaginativa era interpretada como
alucinação, situação que deixava os filósofos
inquietos, refletindo sobre a mente e o mundo,
elaborando, portanto, a Literatura Fantástica,
com efeitos que oscilavam entre fantasia e realidade (BASTOS, 2011).

em primeira pessoa, explorando certa musicalidade das palavras. Dentre as principais estruturas líricas, destacam-se: elegia, ode, écloga
e sonetos (COELHO, 2009).

Os aspectos dramáticos, por sua vez,
englobam textos voltados à representação,
próprios para a aprendizagem da literatura em
forma de verso ou prosa, proporcionando encenações teatrais. A narração pertence aos
personagens, que contam suas histórias por
meio de diálogos ou monólogos, convidando
o leitor à interpretação e imaginação na previsão do desfecho. Neste contexto, estão os texOS GÊNEROS LITERÁRIOS
tos: comédia, tragédia, tragicomédia e a farsa
Os gêneros literários representam as (FURTADO, 2008).
categorias em que as obras são classificadas,
A classificação dos gêneros literários
agrupadas de acordo com critérios de semelhança, como os aspectos semânticos, discur- sofreu algumas alterações ao longo dos anos
sivos, contextuais, formais, entre outros. Estas e, atualmente, assume maior flexibilidade, posclassificações surgiram na Grécia Antiga, com sibilitando as misturas de gêneros, além da
apontamentos de Aristóteles , ao dividir algu- subdivisão (BARROS, 2015).
mas obras em épicas (narrativas), líricas e draOs diferentes gêneros literários precimáticas (OLIVEIRA, 2012).
sam ser apresentados ao leitor, especialmenComo gênero épico, ou narrativo, ca- te nos primeiros contatos, a fim de motivar e
racteriza-se o narrar histórias de heróis, envol- envolver o indivíduo por meio de uma história
vendo elementos reais, símbolos e o trabalho interessante e misteriosa, além de favorecer o
com a imaginação. A classificação de literatu- enriquecimento da linguagem humana e proras épicas engloba contextos relacionados aos por o desenvolvimento da criatividade, da cogpoemas, com heróis vencendo os vilões, após nição, do raciocínio lógico, da percepção, da
vivenciar diferentes e emocionantes aventuras expressão oral e escrita (OLIVEIRA, 2012).
(CAUSO, 2012).
Na classificação narrativa, a possibiAlém disso, raramente ocorre a pre- lidade de envolver todos os gêneros é mais
sença do narrador, que surge em alguns mo- simples, devido à facilidade de trabalhar com
mentos para descrever a ambientação, os romances, novelas e contos, simultaneamente
personagens e as histórias, mas sua atuação (CAUSO, 2012).
determina apenas os tempos e espaços. Neste
Gotlib (2016) classifica como romance
gênero narrativo estão as fábulas, novelas, crônicas, ensaios, romances, epopeias e contos as narrações de fatos imaginários, mas admissíveis, que representam a vida humana e as re(DELUMEAU, 2009).
alizações sociais. As personagens do romance,
O gênero lírico propõe a expressão de assim como o contexto, costumam apresentar
sentimentos e emoções, considerando a lin- complexidade, com passagens lentas de temguagem poética como característica principal, po e descrições de características espaciais,
marcados pela criatividade, criticidade e valo- ambientais e temporais.
res estéticos. Em geral, as narrações ocorrem
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No caso das novelas, existe a valorização dos eventos, com apresentações mais
limitadas da vida e passagem acelerada do
contexto, sendo o narrador um importante símbolo nas mudanças dos espaços e tempos. Os
contos, por sua vez, são histórias mais breves
e simples, centradas em um episódio relevante, possibilitando um espaço de ficção (DELUMEAU, 2009).

Os contos, além de representarem uma
expressão de ficção à literatura, podem generalizar a existência entre diferentes povos, utilizando linguagens simples. O conto é uma narrativa
linear, sem apresentar a profundidade nas características, nem na motivação das ações, pois
busca explicar os personagens de maneira breve, com superficialidade (BARROS, 2015).

Segundo Gotlib (2016), uma das principais características dos contos é a narração de
SEGUNDO COUTINHO APUD
interesses humanos, como flagrantes, captação
OLIVEIRA:
de momentos, busca pela justiça, entre outros
aspectos. As narrativas não precisam apresenMais certo seria talvez dizer-se que o tar a realidade das situações, mas mesmo dianconto brasileiro, como expressão verdadeira- te da ficção, acabam com barreiras acerca da
mente literária, viria da segunda fase do roman- interpretação do que é real ou não.
tismo, posterior ao indianismo de Gonçalves
de Magalhães, Basílio da Gama e Gonçalves
As concepções do conto mudaram, seDias, com as narrações de cunho fantástico de guindo as características históricas, geográficas
Álvares de Azevedo, muito embora o estilo e e culturais, cabendo ao conto maravilhoso o tipo
a inspiração desse poeta exacerbadamente ro- de história que mais prevalece ao longo dos
mântico nada tenham a ver com o Brasil (COU- anos, devido à ausência de precisão das caracTINHO, 1997, apud OLIVEIRA, 2012, p. 46).
terísticas e generalização das possibilidades,
permitindo que seja recontado de acordo com a
necessidade do narrador (DELUMEAU, 2009).
Portanto, os contos surgiram com a
necessidade de adquirir autonomia das obras
Neste contexto, é importante distinguir
narrativas, devido ao interesse de jornalistas o conto como gênero literário dos contos popuem expressar situações cotidianas, com apon- lares, marcados pela oralidade e definidos pelo
tamentos de ficção, informando ao leitor sobre diálogo, desde as mais antigas civilizações, com
a existência de diferentes movimentos literários. a finalidade de manifestar a cultura dos povos
Para Barros (2015), os contos são destacados (FURTADO, 2008).
pela possibilidade de livre expressão, considerando uma linguagem irônica e crítica acerca
Para Gotlib (2016), ainda existe uma
das situações sociais. A principal característi- dificuldade relevante em definir o conto como
ca dos contos atribui-se à fuga dos modelos um gênero complexo e múltiplo, ampliando as
sistematizados, podendo surpreender o leitor a possibilidades narrativas, uma vez que intencioqualquer momento da narrativa, pois a atração na narrar uma teoria fantasiosa na vida humana.
direciona-se as rápidas passagens, permitindo
que a leitura seja dinâmica e surpreendente.
Os contos são determinados pela brevidade, proporcionando uma unidade de efeito no
A aparição dos contos transformou leitor em poucas páginas, preservando a curioenredos menos significativos em elementos sidade do leitor, pois não existe a necessidade
transitórios, ao enfatizar reflexos psicológicos, de produção detalhada das ações e personaalém de tratar uma ambivalência entre a vida gens, direcionando o conto literário à importânpessoal humana e as realidades dos persona- cia do enredo e desenvolvimento de pequenos
gens da trama. Nos contos, a instantaneidade episódios (BARROS, 2015).
da ficção aproxima o sujeito para enxergar a
vida de maneira diferente do tradicional (CAUSO, 2012).
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O caráter ficcional dos contos literários
não apresenta compromisso com a fixação da
realidade, misturando relatos em que o foco de
interesse não está na fidelidade narrativa, mas
consideram a arte de inventar diferentes modos para propor a realidade ao leitor, ou seja,
trata-se de uma realidade contada como recurso literário direcionando o leitor a aceitar invenções e absurdos (GOTLIB, 2016).

LITERATURA FANTÁSTICA NO
DESENVOLVIMENTO DA CRITICIDADE

A classificação do termo fantástico é
originária do latim, caracterizando-se como
uma possibilidade de desenvolvimento da imaginação, permitindo que o não pertencente ao
real, mas ao imaginário e fabuloso, seja facilmente interpretado nas linguagens e aspectos
Os contos ainda abrangem as fábulas, artísticos, traduzindo uma literatura repleta de
mitos e contos de fadas, caracterizados de ma- ficção, apesar da tentativa de aproximação ao
neira diferente. Os objetivos de cada modelo real (RODRIGUES, 2008).
podem até assemelhar-se ao impressionar e
O fantástico pode ser considerado uma
encantar as crianças e adultos, mas as aborparte
da
imaginação, sem a necessidade de
dagens de cada gênero apresentam suas particularidades e finalidades (FURTADO, 2008). aspectos racionais, permitindo a ausência de
vínculos com a realidade, ou ainda, uma violaCoelho conceitua cada gênero em suas ção das leis naturais, diante de elementos que
obras, diferenciando mitos, fábulas e contos de surgem de modo impossível em uma narração,
fadas, conforme segue:
causando espanto ao leitor, devido à sua capacidade racional, fazendo com que o céreMito: são narrativas que explicam de bro analise a veracidade dos fatos, colocando
maneira intuitiva, religiosa, poética ou mágica o sujeito em dúvidas sobre a leitura realizada
os fenômenos básicos da vida humana em (FURTADO, 2008).
face da natureza, da divindade ou do próprio
homem. Fábulas: forma narrativa de situações
A literatura fantástica divide-se em segque denunciam sempre erros de comportamen- mentos, com a finalidade de melhor justificar
to, resultando na exploração do homem pelo as definições, para entendimento e elucidação
homem que visa dar uma lição aos homens.
da temática. O primeiro segmento é a narrativa
Contos de Fadas: desenvolvem-se dentro da
policial, iniciada por Edgar Allan Poe e Doymagia com reis e rainhas, príncipes e princele, tratando de contos de detetives (CALVINO,
sas, fadas, bruxas, objetos mágicos, tempo e
2009).
espaço fora da realidade conhecida, entre outros. O eixo gerador é uma problemática exisA ficção científica também pertence à
tencial (COELHO, 2009, p.101-102).
literatura fantástica, com situações de especuPara o autor (2009), a literatura é uma lação acerca dos avanços sociais, encontrados
arte que simboliza a criatividade humana e nas obras de Isaac Asimov e George Orwell
a vida representada em palavras, atitudes e (CARVALHO, 2014).
ações. A literatura representa a magia que transOs contos de terror são clássicos que
forma os sonhos em realidade, acrescentando
à vida prática uma percepção da necessidade proporcionam desconforto ao leitor, descrevende agir em função daquilo que é desejado, tor- do o medo, conforme as narrativas de Walpole,
nando possíveis as causas mais improváveis Radcliffe e Poe. Dentre as obras maravilhosas,
de realização.
com modelos de fadas e fantasias, destacam-se os escritores Tolkien e Carroll. No caso da
narrativa neo fantástica, explicada por meio de
enredos aceitáveis, apesar de estranhos, encontram-se obras de Cortázar e Kafka (RODRIGUES, 2008).
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As narrativas relacionadas aos contos
policiais abordam temas de crimes desafiadores, com situações que envolvem as leis reais e
momentos sobrenaturais, todos com o propósito de serem desvendados. Na maioria dos casos, o sujeito que investiga conta com uma parceria e ambos buscam pistas para entender e
analisar o ocorrido. As obras policiais propõem
narrações minuciosas de locais e ocorrências,
quantificando os dados disponíveis para desvendar os mistérios, assim como intenciona
jogos que direcionam a imaginação do leitor
a encontrar o “culpado” do texto (CESARINI,
2016).

A narrativa científica também estabelece uma descrição dos fatos, ambientando com
detalhes os lugares e objetos planetários, além
dos dispositivos tecnológicos, com a intenção
de aproximar a obra da realidade, sem desfechos marcantes, pois a principal característica
dos autores está relacionada à explicação dos
fatos sobrenaturais, tratando da expectativa na
análise os personagens, acima do final da obra
(CHEVALIER, 2012).

Lovecraft (2009, p.13) ressalta que: “A
emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, sendo mais poderoso o medo
desconhecido, autenticando o terror na forma
Segundo Todorov (2010), as narrativas literária mais fantástica e ficcional”.
fantásticas não propõem uma ênfase única, levando o leitor a diferentes tempos de percepNos contos de terror, a transmissão
ção da obra, considerando as hipóteses e alte- do medo é o objeto da obra, centralizando a
rando os olhares. No caso do conto policial, o ideia de deixar o leitor inquieto, com pontos
mistério está mais evidente, colocando a obra marcantes na narrativa voltados a quem lê. As
em face de elos, devido à franqueza com que obras de terror, geralmente, não envolvem oua narração ocorre, sem poupar o leitor, carac- tros gêneros fantásticos, devido à origem ser
terizando a literatura fantástica policial como mais específica, com registros iniciais a partir
digna de uma única leitura, sem repetições.
do século XVIII, após a popularização dos contos góticos alemães (RODRIGUES, 2008).
Sendo assim, os contos policiais buscam uma aproximação mais relacionada ao
Segundo Lovecraft (2009), nos contos
estranho do que ao fantástico, devido às inter- fantásticos é comum identificar figuras como:
pretações sobrenaturais, como ocorre espe- vampiros, esqueletos, zumbis, casas abandocialmente nos clássicos de Edgar Allan Poe, nadas e amaldiçoadas, demônios e lobisocom assassinos brutais, considerando fatos e mens. Esta caracterização ocorreu durante os
situações fora da realidade comum (GONZA- séculos XVIII e XIX, com apontamentos de pesGA, 2016).
soas que proclamavam situações que causavam estranheza, contando histórias de terror,
Na ficção científica, a literatura fantásti- considerados charlatões, curandeiros e mística interpreta fatos especulativos em que a reali- cos. A maneira como contavam suas aventuras
dade é direcionada à compreensão, propondo proporciona uma sensação de tensão nos ougêneros variados, como a amplitude de dados vintes, determinando importância ao desfecho
científicos, que impressionam alguns leitores, surpreendente.
apesar de não se tratar de uma preferência de
todas as pessoas que procuram a literatura fanNas narrações maravilhosas, elemento
tástica. Assim também existem os contos extra- fundamental da literatura fantástica, o sobrenaterrestres, com batalhas entre planetas e casos tural pertence a uma realidade particular, com
em que a tecnologia dominaria a vida humana apresentação de leis e lógicas próprias, en(CALVINO, 2009).
contrados especialmente em contos de fadas,
preservados ao longo dos tempos por envolver
todos os públicos, desde crianças aos adultos.
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Além disso, o maravilhoso consegue propor a
As ações que ocorrem nos textos deadaptação de diferentes assuntos, propagando pendem das situações extraordinárias, provocaracterísticas culturais entre diferentes socie- cando reações diferentes para quem lê, geraldades (TODOROV, 2010).
mente direcionado pelos heróis da narrativa,
causando hesitação, ou seja, o leitor considera
Nos contos maravilhosos, as narrativas o mundo dos personagens, mesmo que distanapropriam-se de situações menos extensas, di- te de sua realidade, mas hesita em explicar as
recionando a atenção à descrição dos perso- situações narradas como naturais ou não. Desnagens ao possibilitar uma exposição de ações te modo, o leitor assume um comportamento
heróicas, alimentando a sabedoria literária, pra- frente ao texto, recusando-se a narração poétiticada para fundamentar os desejos humanos, cas, por exemplo (TODOROV, 2010).
a natureza, os sentimentos, as alegrias, as angústias e todos os aspectos que caracterizam
Quando existe a hesitação, os aconteas épocas (CESARINI, 2016).
cimentos podem ser explicados por meio de
razões relacionadas à realidade humana, com
Os contos maravilhosos objetivam uma elementos aparentemente sobrenaturais, mas
formação do sujeito ao trabalhar o desenvolvi- que apresentam um caráter insólito, ou seja,
mento das habilidades e capacidade críticas, supõe-se que existam fatores sobrenaturais,
além de favorecer a intelectualidade, valorizan- mas há a busca por explicação da narrativa. O
do os sentidos humanos de modo que ocorra sobrenatural pode, ainda, ser entendido como
uma associação entre a magia dos contos e a aceitável, quando justificado em sonhos, loucurealidade social (SAMPAIO, 2015).
ras ou alucinações, tornando o fantástico familiar ao sujeito (CARVALHO, 2014).
Todorov (2010) faz relações do fantástico com a realidade humana, classificando o
Nas narrativas maravilhosas, por exemmundo como maravilhoso, estranho e puro, ou plo, a hesitação é aparente, admitindo a posseja, o estranho representa as descrições de sibilidade dos contos de fadas e o mundo do
reações sentimentais dos personagens, geral- faz-de-conta, sem que o leitor estranhe as simente interligadas ao medo, apontando mo- tuações, proporcionando uma postura alegómentos sobrenaturais em planos reais, com rica dos fatos, representando a história como
personagens caracterizados com o perfil do real, mas pertencente ao simbólico (SAMPAIO,
leitor, vivendo momentos de aflição, angústia e 2015). E, segundo Corbin (apud CHEVALIER,
situações excepcionais, manifestando a imagi- 2012) a definição de alegorias encaixa-se nas
nação para as relações psicológicas dos con- operações racionais, sem exigir uma conscitos.
ência verídica dos fatos, tratando-se de uma
proposição ambígua, ou seja, o cenário ocorNas obras maravilhosas, os fenômenos re em meios reais, mas os personagens são
fantásticos ocorrem no cotidiano humano, sem fantásticos, de modo que a interpretação não
a necessidade de explicar as causas e situa- questione as realidades narradas.
ções, elencando narrativas em que o sobrenatural não requer justificação, propondo ao leitor
o desenvolvimento da criticidade ao analisar as
situações narradas e associá-las à realidade
(GONZAGA, 2016).
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Todorov (2010, p.69) exemplifica a alegoria como: “Na expressão ‘a vaca foi para o
brejo’, não pensamos no animal em seu ato,
mas em um problema difícil de resolver”. Completando esta linha de pensamento: “a literatura com características alegóricas, portanto,
é ambígua, mas admite a relação de seus
componentes, buscando o duplo sentido em
diferentes aspectos da obra: verbal, sintático e
semântico” (CALVINO, 2009).

na atmosfera narrativa não está representada
pela harmonização do enredo, mas intenciona
reproduzir as realidades sociais, ou ainda na
explicação dos horrores, caracterizando o verdadeiro sobrenatural literário.
A percepção literária, portanto representa um conceito subjetivo, dependendo de
como o leitor recebe a obra, associando os
sentimentos de medo à utilidade da análise,
reproduzindo o fantástico como essencial à realidade humana, que favorecem o desenvolvimento das habilidades críticas, permitindo ao
leitor o trabalho com a intelectualidade (GONZAGA, 2016).

O primeiro caso determinado como
aspecto verbal, identifica-se na enunciação do
conto, quando considerado uma obra discursiva figurativa, que vai determinar o sobrenatural. Além disso, a narração em primeira pessoa permite que o personagem conviva com o
Segundo Sampaio (2015), o desenvolfantástico, atribuindo mais realidade aos fatos vimento da criticidade ao leitor dos contos fannarrados (TODOROV, 2010).
tásticos ocorre nas relações entre os assuntos
originais e fictícios, direcionado à busca por
No nível sintático, a organização textual combinações de tom e acontecimentos que
implica em obedecer à cronologia, ou seja, as melhor auxiliem na construção dos cenários e
narrações iniciam-se com características nor- efeitos literários.
mais e seguem para as interpretações do sobrenatural, direcionando a leitura à hesitação,
Lovecraft (2009) afirma que nos contos
sem que ocorra a necessidade de uma coe- fantásticos, os acasos e intuições são pensarência real com os elementos, personagens e dos minuciosamente, relacionando sequências
cenários (CESARINI, 2016).
próprias aos princípios de teorias e lógicas,
determinando a brevidade da razão intensificaO aspecto semântico aborda os mo- da, situação que desafia o leitor ao desenvolvitivos e a temática da obra, ou seja, a estru- mento da percepção, permitindo que as habilituração impõe momentos de relação entre o dades críticas sejam impulsionadas, diante da
homem e o mundo, tratando desejos sexuais análise entre real, terror e conto, especialmente
intensos, a libido e o profano, as religiões e nos desfechos que ficam a cargo da interpretaa castidade, a crueldade e o prazer. Tais fa- ção do leitor.
tores referem-se ao tratamento da consciência
humana padronizada, apresentando crenças
Deste modo, os contos fantásticos
antigas na literatura fantástica. Sendo assim, a constroem elementos bem estruturados na
semântica relaciona o homem ao seu desejo intelectualidade do leitor, com narrativas de
inconsciente, sentindo-se culpado ao realizá-lo acontecimentos sólidos, possibilitando o sen(SAMPAIO, 2015).
timento de dúvida sobre o que acontece com
os personagens, relacionando as habilidades
Lovecraft (2009) afirma que o sobre- críticas, além de proporcionar que as mudannatural trata-se de uma temática recorrente, ças drásticas resgatem o leitor à realidade dos
pois oferece explicação às narrativas, apesar fatos, questionando-se acerca das intenções
de proporcionar medos, incitações e hesita- da história (OLIVEIRA, 2012).
ção. O autor afirma que o medo é o sentimento
mais presente na literatura e a sensação vivida
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Os contos fantásticos desafiam o leitor
à interpretação de sentimentos que afligem o
personagem, direcionando ao sentir as emoções na mesma intensidade que o personagem
descreve. Um dos elementos fundamentais da
narração é a ambientação dos fatos, dependendo de uma narrativa que envolva o insólito
e o medo (CHEVALIER, 2012).
Lovecraft (2009) afirma que a atmosfera representa um dos pontos mais marcantes e
influenciadores dos contos fantásticos, direcionando o leitor ao sentimento de medo, além de
atribuir veracidade aos fatos, pois o desfecho
não depende da trama, mas das sensações
atribuídas ao longo da narrativa, proporcionado pela capacidade de interpretação crítica do
leitor.
Os discursos fantásticos precisam evitar à realidade máxima, de modo que o insólito seja aceitável, mesmo que minimamente.
As intenções da literatura fantástica pleiteiam
a ideia de que o sobrenatural pertença ao episódio narrado, incluindo-o ao gênero e não o
determinando como o fator mais evidente (CALVINO, 2009). E de acordo com Furtado: “Os
espaços devem ser considerados elementos
naturais, combinados aos elementos sobrenaturais a fim de manter o efeito que provoca o
fantástico no texto e permite o desenvolvimento
da criticidade” (FURTADO, 2008, p.119).
Os contos fantásticos exploram a inquietação do leitor, proporcionando uma combustão espontânea, facilitando a aceitação do
insólito no meio fantástico. Porém, o fantástico
já foi caracterizado como questionável, levando
o leitor a perguntar-se até que ponto os acontecimentos poderiam ser realistas, efetivando
o desenvolvimento das capacidades críticas
(SAMPAIO, 2015).

algo complexo. E completa Cesarini: “a ação
caracterizada nos contos fantásticos direciona
o leitor para as expectativas do desfecho até o
final a narração, com acontecimento ocorrendo sucessivamente, de maneira cumulativa, de
modo que o leitor esteja envolvido na trama,
com os personagens” (CESARINI, 2016).
Segundo Todorov (1992), a literatura
fantástica preocupa-se com a impressão causada no leitor, pois o misterioso completa o
mundo dos personagens, definindo a duplicidade na interpretação dos fatos narrados àquele que lê. O leitor, neste contexto, constrói a
própria imagem sobre os personagens, pois a
literatura fantástica objetiva a atenção do leitor
aos fatos misteriosos, sem que seja necessário
conhecer os personagens, a fim de não criar
vínculos com eles, mas sim com a narrativa,
fundamentando o desenvolvimento da criticidade na necessidade de analisar e interpretar
algo além da realidade (LOVECRAFT, 2009).
Chevalier (2012) afirma a criticidade
do leitor na necessidade de perceber a ilusão,
o sonho e a alucinação como fatores que explicam a lógica do fantástico, ou seja, representa
uma manifestação daquilo que é estranho, mas
aceitável. Esta situação retrata o medo humano
de viver os conflitos cotidianos que direcionam
o homem à fuga dos problemas.
Sendo assim, o conto fantástico não
proporciona supostas coincidências ao leitor,
abordando momentos e personagens misteriosas. O limite entre a literatura e suas características está no equilíbrio entre a realidade e a
ficção, despertando o interesse pelo estranho,
medos e incertezas, mas garantindo a hesitação do leitor que favorece o desenvolvimento
crítico (SAMPAIO, 2015).

Para Todorov (2010) esta realidade
assume diferentes percepções, ou seja, as
culturais sociais determinam uma realidade
acreditável, que pode diferenciar em contextos
variados, tornando a aceitação da realidade
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste estudo, intencionou-se relacionar as possibilidades de desenvolvimento
da criticidade aos leitores dos contos fantásticos, seguindo à caracterização e as observações
que evidenciam a literatura fantástica na percepção do estranho, além de mencionar as sensações de medo, hesitação e estranheza, abordados neste gênero literário.
As posições críticas acerca da temática do fantástico, do maravilhoso e do estranho
possibilitam que a formação do estudante ultrapasse as barreiras da assimilação e torne-se mais
argumentativo, questionador, opinativo e investigador. A construção do conhecimento do estudante é capaz de acontecer quando ocorre a troca de informações, situação facilita na discussão sobre contos, como os gêneros fantásticos, enriquecendo a aprendizagem e estimulando o
ensino, pois a realidade acaba questionada na interpretação do gênero fantástico.
A literatura fantástica ainda contempla o sobrenatural de maneira insólita, ou seja, a
leitura torna-se tão fascinante que as situações sobrenaturais são aceitas pelo leitor, devido à
veracidade humana dos personagens, que geralmente, são pessoas normais, vivendo cotidianos
comuns, mas sofrendo momentos de tensão diante de realidades inexplicáveis. Os gêneros fantásticos, portanto, favorecendo o desenvolvimento da criticidade quando há possibilidade de resgatar a capacidade imaginativa nos seres humanos, com situações estranhas, mas aceitáveis,
por meio da caracterização e ambientação das obras fantásticas, assim como as inquietações
que permitem a construção da imaginação do leitor.
O fantástico reúne o poder de criticidade e o despertar da imaginação de quem lê,
evidenciado na linguagem, desafiando o leitor a decifrar o que acontece, além de estar intrigado com o desfecho, relembrando os fatos mesmo após o término do conto, questionando-se
sobre detalhes pouco mencionado, entre outros aspectos que permitem o desenvolvimento da
intelectualidade, interpretação e criticidade. Com a realização deste estudo, observou-se que a
temática se trata de um assunto crescente, que contribui para a construção das obras contemporâneas, buscando em elementos fantásticos, despertar o interesse pela leitura, especialmente
dos jovens, favorecendo o desenvolvimento crítico.
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CAUSO, R. S. Ficção científica, fantasia e horror
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ABORDAGEM TRIANGULAR NO ENSINO
DE ARTES PARA DEFICIENTES VISUAIS

RESUMO: Buscamos compreender o ensino das linguagens artísticas e de toda a possibilidade
emocional e libertadora que a arte traz para o estudante com deficiência visual inserindo a
compreensão histórica e artística e viabilizando a prática a fim de que os alunos avaliassem os
eixos da abordagem triangular, compreendendo a contextualização histórica o fazer artístico
e a apreciação guiando o conhecimento partilhado em igualdade de condições, com todos,
sendo assim a motivação do nosso projeto

Palavras-chave: Metodologia Triangular; Ana Mae Barbosa; Deficiente Visual; Cegos; Inclusão;
Educação Especial.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão de deficientes visuais em um mundo extremamente figurativo e pouco
adaptado não é uma tarefa fácil e tão pouco que dialoga com as expectativas
que o mundo contemporâneo criar para ambiente corporativos e educacionais,
tive como início da pesquisa uma inquietude em relação a como ainda estamos mal preparados
para receber o público de cegos em exposições de arte. Ao me deparar com um mundo não
programado para atender quem não tem essa percepção visual compreendi que não bastava
apenas a áudio descrição para contemplar a leitura de uma obra de arte, seria necessário vivenciar o processo e adaptar utilizando um universo que lhes é mais próximo: texturas e dimensões.
A partir de 1996, com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB
9.394/96), que afirma: [...] todas as crianças devem ser acolhidas pela escola, independente de
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, compreender a importância dessa lei é
compreender também nosso papel como educadores para contemplar esses alunos e dignificamos com a arte. O pensamento de que o cego não consegue ou até mesmo não pode ser um
apreciador de arte perde se quando estruturamos a metodologia de ensino direcionando para
eles compreenderem que a linguagem da arte não abrange somente o desenho e a pintura, que
é possível obter expressividade artística utilizando muito mais do que eles imaginam. Quando
eles experimentam a arte e percebem que conseguem também assim como alunos videntes
transformar suas práticas e atingir resultados que antes pareciam inatingíveis é possível identificar um incrível potencial artístico.
Mas a maior indagação sempre foi como utilizar a abordagem triangular de Ana Mae
Barbosa em arte visual para aluno cegos, tirar o estigma e criar a apropriação social permitindo
que eles tenham estímulos do seu desenvolvimento sensorial, tátil, sonoro e sinestésico, possibilitando o desenvolvimento da percepção espacial, corporal, artística, discernindo formas e
estimulando a criatividade.
No Instituto de cegos Padre Chico as salas são formadas por cegos, alunos com baixa
visão e videntes, durante o processo os alunos são colocados na sala sentados em uma mesa
grande e que possibilite a interação e diálogo entre eles. Nessa atividade que recriamos a releitura utilizando diversas linguagens artísticas a turma foi divida em três grupos que contemplavam
alunos cegos, baixa visão e videntes.
O objetivo do trabalho tem a priori a investigação do processo do projeto caminhando
para o esclarecimento das adequações de técnicas, materiais a serem utilizados, vivências e
adaptação metodológica de uma atividade comumente aplicada em escolas de ensino regular
com isso, levanto a questão de ajudar a preparar com atividades criativas lúdicas e inclusivas
deixando uma lacuna de dúvida em quando apreciador o resultado final foi executado por um
aluno cego ou vidente. Promover a inclusão e identificar diversos avanços no ensino da arte
inclusivo.
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ABORDAGEM TRIANGULAR DE ANA MAE BARBOSA
Ana Mae Barbosa é brasileira é referência mundial no ensino da Arte Educação, foi a
primeira brasileira com doutorado em Arte-educação, defendido em 1977, na Universidade de
Boston pelo departamento de Educação Humanística (Humanistic Education).
Autora de diversos livros e artigos auxilia o norteamento deste artigo e mesmo não especificando suas práticas em especial a jovens com deficiência visual, sua fonte de pesquisa
pessoal é norteadora para o ensino da arte. Em 1987 desenvolveu, com apoio em sua Proposta
Triangular ou Abordagem Triangular a abordagem metodológica que possui influência das Escuelas Al Aire Libre mexicanas, o Critical Studies inglês e do Discipline-Based Arts Education
(DBAE) americano. Atualmente é referência na arte educação na PNC dos Ensinos Nacionais da
Arte dos Ensinos Fundamental e Médio no Brasil. Acreditamos no diálogo de Ana Mae com o
ensino da arte para cegos quando ela em uma de suas citações explica a importância da Arte.
Em primeiro lugar, ali não tem certo e errado, tem mais e menos adequado. Em segundo:
estimula o racional e o afetivo, especialmente na adolescência. Garotas e garotos de 15, 16, 17
anos, onde vão fazer a sua formação emocional? Com a arte. Não tem outra área na escola que
desenvolva a capacidade emocional das pessoas dessa forma.
A abordagem triangular possibilita aos estudantes a vivência múltipla das linguagens
artísticas e também enfatiza tanto a teoria quanto a prática, em todas as minhas aulas independentemente de qual ensino se enquadram, utilizo dessa proposta para auxiliar o entendimento e
apropriação do que estudamos.
Percebo que existe uma maior facilidade de absorver o conteúdo cultural quando ele penetra no emocional, como mesmo dizem, ao nos emocionar aprendemos mais e ao entender a
informação ser passada a nós ela faz sentido e quando colocamos em prática compreendemos
de um modo não apenas abstrato mas sim figurativo. A abordagem triangular consiste em:
Contextualização Histórica
Fazer Artístico
Apreciação Artística

Conhecer a sua contextualização histórica
Prática Artística
Sabe ler uma obra de Arte (das linguagens artísticas)
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ETAPAS DE A ABORDAGEM TRIANGULAR DE ANA MAE BARBOSA INSERIDAS NO
PROJETO - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
Utilizamos contextualização histórica,
como dois grupos escolheram obras de Pablo
Picasso e o outro grupo escolheu uma obra de
El Greco criamos a oportunidade de estudarmos contextos históricos de ambos os artistas.
Diferente do ensino usual onde a leitura
da obra de arte é apenas visual com uma sala
com alunos DV e BV a leitura artística foi feita
por áudio descrição detalhado primeiro pela
professora e após a divisão de grupos os alunos videntes que estavam presentes nos grupos refizeram a descrição.

PRÁTICA ARTÍSTICA
Compreendendo a contextualização os
alunos partiram para a prática que realizou três
etapas com diferentes linguagens artísticas
com o objetivo de internalizar a obra, história
e artista.
As etapas foram praticadas em grupo
na primeira eles desenharam individualmente
utilizando a técnica desenho sobre lixa (3.3.3)
em seguida iniciamos a segunda etapa coletiva que interpretou a obra de arte a partir da
escultura contemplada com diversos materiais
plásticos e por fim a conclusão do projeto com
a linguagem da fotografia onde um aluno deficiente visual teria de ser o (a) modelo da foto
e utilizando materiais disponibilizados eles deveriam recriar uma foto relendo aquela obra de
arte em estudo.

APRECIAÇÃO ARTÍSTICA
A apreciação artística foi feita durante
todas as etapas, os alunos dialogam e trocam
suas experiências, ao final com a minha curadoria montamos uma exposição artística que
contemplou todas as etapas envolvidas e inclusive teve como apresentadores da proposta e
da exposição os próprios alunos.

PROJETO DE APRECIAÇÃO DE
GRANDES NOMES DA HISTÓRIA DA
ARTE E RELEITURAS UTILIZANDO
DIFERENTES LINGUAGENS
ARTÍSTICAS
De Janeiro a Abril de 2019 os alunos
do 9º Ano do Ensino Fundamental II do Instituto de Cegos Padre Chico iniciaram o projeto
que consistia de algumas etapas. Antes de iniciarmos de fato o projeto as fases e objetivos
foram explicados e identificamos juntos a linha
temporal histórica e artística das obras de arte.
“A arte como linguagem, expressão e comunicação, trata da percepção, da emoção, da
imaginação, da intuição, da criação, elementos
fundamentais para a construção humana sensível” (PILOTTO, 2004, p. 58).
Os alunos do 9° ano tiveram um grande desafio artístico: escolheram obras do Pablo
Picasso e de El Greco para desenvolver o projeto “Linguagens Artísticas”, que consistiu em
trabalhar a mesma obra de arte de maneiras
diferentes.
Estes artistas têm muita significação
na História da Arte e após descrevermos suas
obras, os alunos tiveram a percepção figurativa
da obra de arte. Dividiram-se em três grupos
e cada aluno fez sua percepção ilustrativa utilizando a técnica de desenho de giz sobre lixa.
Na segunda parte, os alunos criaram esculturas
da obra de arte em versões tátil e cinestésica.
Ainda trabalhamos a linguagem da fotografia
e cada grupo deveria eleger quem seria o(a)
modelo e transformaram o colega na própria
obra concluindo o projeto.
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OBRAS ESCOLHIDAS:

GRUPOS

1

2

3

ARTISTA

EL GRECO

OBRA DE ARTE

O CAVALEIRO COM A MÃO NO PEITO (4.1)
ARTISTA: EL GRECO
DIMENSÕES: 82 CM X 66 CM
LOCALIZAÇÃO: MUSEU DO PRADO
MATERIAL: TINTA A ÓLEO
ANO: 1580

PABLO PICASSO

LE RÊVE (4.2)
ARTISTA: PABLO PICASSO
DIMENSÕES: 1,3 M X 97 CM
LOCALIZAÇÃO: PRIVATE COLLECTION OF
STEVEN A. COHEN
MATERIAL: TINTA A ÓLEO
ANO: 1932

PABLO PICASSO

MENINO COM CACHIMBO (4.3)
ARTISTA: PABLO PICASSO
DIMENSÕES: 1 M X 81 CM
MATERIAL: TINTA A ÓLEO
ANO: 1905
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INÍCIO DO PROCESSO:
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
Como primeira utilizamos a contextualização histórica, como dois grupos escolheram
obras de Pablo Picasso e o outro grupo escolheu uma obra de El Greco criamos a oportunidade de estudarmos contextos históricos de
ambos os artistas.
Diferente do ensino usual onde a leitura
da obra de arte é apenas visual com uma sala
com alunos DV e BV a leitura artística foi feita
por áudio descrição detalhada primeiro pela
professora e após a divisão dos grupos os alunos videntes que estavam presente nos grupos
refizeram a descrição.

FAZER ARTÍSTICO - PRIMEIRA
LINGUAGEM: DESENHO UTILIZANDO
PAPEL SOBRE LIXA
As releituras foram divididas em três
etapas, na primeira etapa os alunos utilizaram
a técnica de desenho sobre lixa possibilitando
assim a construção da textura do desenho especialmente importante para alunos deficientes
visuais e com baixa visão, desta forma determinamos objetivamente o plano figurativo de
desenho.
A técnica de desenho sobre lixo consiste em utilizar uma prancheta e sobre ela colocar uma lixa com granulação 80/100 e sobre
a lixa um papel A4 com gramatura máxima de
115 gramas.
Individualmente a partir da descrição
das obras o desenho foi feito por etapas, utilizaram giz de cera preto e desenharam as dimensões e em seguida detalhes. Como resultados
fizeram por fim concluindo a primeira etapa a
apreciação artística em grupos.

SEGUNDA LINGUAGEM: ESCULTURA
Diversos materiais de artes plásticas foram oferecidos aos grupos: argila, biscuit, cola,
tesoura, lãs, tecidos, tintas acrílica de diversas
cores, miçangas, botões, materiais naturais e
orgânicos.
Com a oferta de material, o grupo se
reuniu e traçou estratégias para a construção
da releitura da obra trabalhada através da escultura com proporções menores mas respeitando a tridimensionalidade. Foram orientados,
com total liberdade para escolher quais integrantes do grupo ficaram responsáveis pelas
etapas da construção da escultura.
Todo o processo de criação durou cerca de 4 aulas de 45 minutos cada, respeitando
a individualidade e sendo avaliados quanto à
organização, criatividade, projeção de ideias,
coletividade e por fim resultado obtido. Foi
muito interessante ver a dinâmica entre eles,
alunos com deficiência visual geralmente ficaram responsáveis por detalhes manuais e de
construção de detalhes da obra de arte como
a roupa, colares, cabelo e acessórios.
Alunos com baixa visão e videntes ajudaram a dar a forma figurativa e concreta do
corpo humano da obra de arte, mas percebi
uma interação real entre todos.

TERCEIRA LINGUAGEM: FOTOGRAFIA
Por fim como conclusão de todo o
processo trabalhamos a linguagem da fotografia, que no mundo do cego acaba perdendo-se quando apenas utiliza a descrição. Em
especial jovens que são deficientes visuais de
nascimento tem dificuldade de compreender a
linguagem, por isso nessa linguagem faz com
eles se apropriem de seu significado construindo imagens mentais.
Utilizando um projeto de dois meses
onde eles criaram ligação emocional com a
obra de arte e o artista a partir da contextualização histórica e da prática, facilita a compreensão do DV para o significado de uma fotografia (tirando o foco apenas da descrição e
colocando ele como agente criador e participativo do projeto).
A fotografia é uma linguagem que não
tem tanta facilidade de compreensão para deficientes visuais, afinal, fotografia tem por característica a questão visual. Grande parte da
pesquisa desse processo foi tornar a fotografia
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uma linguagem inclusiva para o cego.
Como fonte de pesquisa utilizei as percepções táteis e espaciais do alunos, então ao
fazer a áudio descrição da imagem tive como
foco posicionar o local das mãos dos pés e
movimentações que aquelas pessoas e objetos fizeram antes para chegar até o resultado.

RESULTADO DOCUMENTADO POR
IMAGENS
O Cavaleiro com a mão no peito, El
GRECO
Artista: El Greco
Material: Tinta a óleo
Ano: 1580 Dimensões: 82 cm x 66 cm
Localização: Museu do Prado
Neste retrato, a maestria do pintor consegue criar o modelo de nobre espanhol do século 16, que, com a sua pose, afirma ao mesmo
tempo a sua fé e a sua nobreza, assim como
a vontade de defender a ambas com a espada. Apesar do mau estado de conservação (o
braço esquerdo está completamente borrado),
é um dos melhores exemplos, realizado em Toledo no início de sua estada na Espanha.
A identificação da personagem continua a ser um mistério, que alguns estudiosos
relacionam com D. Juan de Silva, principal notário de Toledo e cavaleiro da Ordem de Santiago. Aventou-se também a hipótese de Miguel
de Cervantes, com o qual o pintor poderia ter
mantido contato, uma vez que o escritor vivia
em Toledo naquela mesma época.
O quadro podia imortalizar, desta forma, o momento de juramento, ritual efetuado
durante a investidura do cavaleiro, e a que aludiram tanto a posição da mão direita como a
presença da espada.
À mão direita no peito corresponde o
ombro esquerdo, mais baixo, junto do qual se
lê a assinatura do pintor em caracteres gregos.
Uma medalha suspensa de uma comprida e
delicada corrente aparece discretamente entre
as pregas da veste, indício da nobreza do desconhecido cavaleiro.

A atenção do artista concentra-se no
olhar penetrante e no rosto, isolado da obscuridade do fundo neutro pela gorjeira branca, que
absorve toda a luz nas suas rígidas pregas engomadas. A forma alongada do rosto e o olhar
profundo são seguramente reminiscências da
formação grega de marca bizantina, que se
percebe na evolução de El Greco como retratista.
Prova da sua habilidade técnica é a
execução do guarda-mão dourado da espada e
das rendas do punho: infinitos grumos de tinta
concentrados nos pontos em que a luz incide
prolongam-se pela sombra em que mergulha a
silhueta do nobre cavaleiro.
O punho da espada é um detalhe precioso, além de atributo de nobreza. Esse refinado objeto testemunha a tradicional produção
artesanal de armas brancas e de espadas da
cidade de Toledo, que neste campo se vangloriava de possuir as melhores oficinas de toda a
Espanha ( HISTÓRIA DAS ARTES.COM).
Uma noite, Picasso abandonou a companhia de seus amigos e seu discurso intelectual. Retornou a seu ateliê, posicionou-se de
frente à tela que havia abandonado um mês
antes e coroou a figura do jovem aprendiz com
uma grinalda de rosas (ANDRÉ SALMON).
A composição denominada Rapaz com
Cachimbo é uma obra-prima do pintor espanhol Pablo Picasso, pintada quando ele tinha
24 anos de idade. Faz parte de seu “Período
Rosa”. Encontra-se entre as 50 pinturas mais
famosas do mundo, em razão de ter sido leiloada por um preço exorbitante à época.
O rapazinho, todo vestido de azul, toma
grande parte da tela, quase atingindo a margem superior. Encontra-se assentado, com
as pernas abertas, sendo vistas apenas parte
delas. De seu cabelo desce na testa uma pequena mecha, em forma de vírgula, como se
estivesse a assinalar seu olhar vago. Sua cabeça está envolta por uma bela coroa de rosas
vermelhas.
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Ele segura o banco (ou cadeira) com
a mão direita, enquanto leva, na esquerda, um
cachimbo, próximo ao peito. O cachimbo está
relacionado com o uso de ópio ou haxixe. O
pintor relaciona a iluminação do rosto com a
mão a segurar o cachimbo, mostrando uma conexão entre ambos, ou seja, o uso de drogas.
A expressão do rapaz expressa feminilidade e masculinidade ao mesmo tempo,
o que é próprio de sua fase de adolescente.
Seu olhar parece distante e indiferente. O fundo colorido da composição deixa a palidez de
sua pele ainda mais destacada. Embora a vestimenta do jovem seja simples, mais parecida
com a de um trabalhador, o fundo da pintura é
belamente adornado com arranjos florais.
Antes de chegar a esta pintura final,
Picasso fez vários estudos, posicionando o rapazinho nos mais diferentes tipos de pose (de
pé, sentado, encostado na parede, etc). Quase
nada se sabe sobre o garoto que serviu de
modelo.

COLÉGIO VICENTINO PADRE CHICO
Referência de qualidade na prestação
de serviços de educação de pessoas com deficiência visual no Brasil, o Instituto de Cegos
Padre Chico, que mantém o Colégio Vicentino
Padre Chico, nasceu da generosidade dos corações paulistas em 07 de setembro de 1927,
a partir de um apelo do Dr. José Pereira Gomes, médico oftalmologista, em uma reunião
de comemoração à Semana Oftalmo-Neurológica da Sociedade de Medicina e Cirurgia em
São Paulo, para que se construísse uma escola
para cegos em São Paulo.
O Instituto, então, foi construído em 27
de maio de 1928 e a 7 de outubro de 2018,
comemoramos 90 anos de sua idealização.
D. Duarte Leopoldo e Silva, Arcebispo de São
Paulo, encarregou uma comissão de senhoras
da sociedade paulista que levantou as primeiras quantias para a construção da escola, que
supriria a necessidade crescente de se criar
um espaço de assistência educacional, social
e profissional para pessoas cegas. Tudo foi
possível graças à doação do terreno feita pelo

Sr. Conde José Vicente de Azevedo, homem
de grande preocupação com a filantropia, especialmente na região do Ipiranga, onde estamos situados.
Desde então, passou a funcionar com
o nome de Instituto de Cegos Padre Chico, fazendo realçar a figura do bondoso Monsenhor
Dr. Francisco de Paula Rodrigues, o “Padre
Chico”, como então era conhecido.
O Instituto solicitou à Companhia das
Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo a
vinda de Irmãs para a direção da casa. Imbuídas do espírito de seus Fundadores, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, as
Irmãs chegaram com alegria e disposição para
colocar em prática a caridade criativa e operosa que as caracterizam. Desde então, gerações de Filhas da Caridade se sucederam e,
até hoje, elas se empenham em testemunhar e
transmitir a fé cristã e oferecer uma educação
de qualidade, segundo os valores vicentinos,
para que nossos alunos desenvolvam sua autonomia e contribuam na construção de uma
sociedade justa, fraterna e solidária.
Com o decorrer do tempo, conscientes
das necessidades na área da educação e seguindo as legislações vigentes, as Irmãs investiram na ampliação de infraestrutura, tecnologia,
como também, na capacitação de colaboradores, buscando-se dispensar uma educação de
excelência, formando, também, pessoas com
baixa visão e pessoas sem deficiências, contemplando integralmente o que chamamos de
Educação Inclusiva.

820

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva é um processo transformador, a pedagogia esclarece diversas metodologias de trabalho e a prática nos auxilia na criação de alternativas reais e do dia a dia que
viabilizam que todos tenham a oportunidade de construir conhecimento, ter senso crítico e fazer
parte de uma sociedade onde todos tenham de fato contato com a cultura. Esse primeiro projeto
foi fundamental para eu quanto arte educadora compreender a necessidade que o deficiente
visual tem de consumo d arte e como infelizmente ainda não estamos corretamente preparados
para viabilizar.
Ter como norteador a criatividade, opinião e vivacidade dos alunos para compreender,
pesquisar e concluir a primeira parte de um trabalho que teve seu começo de forma despretensiosa e tomou um rumo maior, Uma semente plantada que trouxe diversos frutos.
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A FUNÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA
ESCOLAR

RESUMO: O conceito de gestão Educacional que vem sendo construído e aprimorado ao longo
dos anos e, mesmo sendo discutido por diversos teóricos ao longo da história da educação
ainda é um tema desafiador na perspectiva da democratização das escolas públicas brasileiras. Este artigo tem como premissa refletir sobre a função da gestão democrática e sua
influência na construção da cultura escolar nas escolas. Visa explorar as diversas práticas
de democracia no âmbito escolar e as culturas presentes, investigando se há influencia na
construção da identidade escolar e de uma cultura que possa contemplar e incluir todos os
envolvidos, analisando os resultados desta perspectiva. Este artigo contribui para a reflexão
crítica sobre a gestão escolar e seus efeitos no sucesso educacional.
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INTRODUÇÃO

V

isando compreender as concepções que a comunidade escolar tem sobre o tema,
envolvendo: funcionários, pais e alunos, para elucidar aspectos da prática de gestão nas escolas públicas Brasileiras, bem como suas possibilidades diante da democratização é relevante explicitar o processo histórico vivido pelo país, que, com as implementações das legislações escolares trouxe uma divergência na concepção de gestor educacional.
De acordo com Moacir Gadotti (2001), dentro da estrutura da escola
[...] se questiona totalmente o papel do diretor como administrador, como se a escola
fosse uma empresa. Como administrador, o diretor deixou então de ser educador no sentido de
que antes competia a ele toda a tarefa de direção da escola, também no sentido psicológico e
vocacional, hoje atribuída ao supervisor. Hoje o diretor é um mero executor da legislação, repassador de instruções sobre as quais não tem controle e cujas finalidades não discutiu. Frente a
isto, coloca-se em questão o especialista da educação, a necessidade ou não dessa especialização (GADOTTI, 2001, p. 89).
Vitor Paro (2001) reforça a contraditória e difícil atuação da gestão quando declara que:
O que nós temos hoje é um sistema hierárquico que pretensamente coloca todo o poder
nas mãos do diretor. Não é possível falar das estratégias para transformar o sistema de autoridade no interior da escola, em direção a uma efetiva participação de seus diversos setores, sem
levar em conta a dupla contradição que vive o diretor de escola hoje. Esse diretor, por um lado,
é considerado a autoridade máxima no interior da escola, e isso, pretensamente, lhe daria um
grande poder e autonomia; mas, por outro lado, ele acaba se constituindo, de fato, em virtude de
sua condição de responsável último pelo cumprimento da Lei e da Ordem na escola, em mero
preposto do Estado. Esta é a primeira contradição (PARO, 2001 p. 11).
Entre as atribuições legais destacadas por Gadotti e Paro, está o desafio descentralizar
a gestão, considerando as culturas existentes na comunidade escolar e a fundamental participação de todos, assim como destaca Barroso (1995):
A necessidade de envolver na gestão todos os que trabalham na escola exige normas e
práticas que promovam uma gestão participativa e uma cultura democrática, quer pela valorização de formas de participação representativa, quer, principalmente, pelo exercício indiferenciado
e colectivo de funções de gestão, através de mecanismo de participação directa (BARROSO,
1995, p. 29).
Como gestora do ensino público, com experiência de dez anos trabalhando com a estratégia de comunidade de aprendizagem, partilha de responsabilidades e construção coletiva,
trago a percepção da gestão participativa e democrática como um desafio a ser pesquisado e
vencido. Tendo trilhado um percurso por diversas unidades escolares públicas, que buscam, sobretudo atender a Legislação, em especial a LDB 9394, de 1996, que busca flexibilizar e descentralizar as estruturas educacionais através de uma gestão democrática, a gestão se relaciona de
diferentes modos com a comunidade escolar, estimulando a participação constante ou limitando
a determinadas ocasiões e consequentemente alcançando diversos resultados.
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Esta inquietação, vê neste artigo a possibilidade de analisar o como a gestão partilhada
e concepção que a comunidade escolar tem sobre o tema influi na construção de uma cultura
escolar que qualifica as relações e os processos pedagógicos. As Diretrizes Curriculares Nacionais, destacam três princípios da Educação Infantil: ético, estético e político. Tais princípios
que, ao meu ver, são base para a gestão democrática e participativa. Para se estabelecer uma
relação de confiança e troca mútua é necessário que cada integrante da equipe conheça suas
atribuições, aja com ética perante elas em prol de uma política comum, constituída a partir do
olhar da escola para relações de qualidade, ou seja, considerando sua realidade, experiências,
necessidades e comunidade que se insere.
Isso tudo, determina ações de qualidade e auxiliam na criação de uma cultura escolar
assertiva, tendo em vista que cada escola se insere a situações diferentes, a vivências e momentos únicos que se difere no padrão de qualidade almejado. O presente artigo traz estas reflexões,
buscando estratégias de se de fato, viver a colaboração e ações pedagógicas em torno de identidades reais de escolas que desejam alcançar a qualidade social da educação.
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Desta forma, a busca pela ressignificação do cargo gestor, assumindo uma postura
Ao realizar uma comparação nos mo- política se faz emergente:
dos de pensar escolares, fica evidente que:
A administração escolar configura-se,
[...] se queremos uma escola transfor- antes do mais, em ato político, na medida em
madora, precisamos transformar a escola que que requer sempre uma tomada de posição. A
temos aí. E a transformação dessa escola pas- ação educativa e, consequentemente, a polítisa necessariamente por sua apropriação por ca educacional em qualquer das suas feições
parte das camadas trabalhadoras. É nesse possuem apenas uma dimensão política, mas
sentido que precisam ser transformados o sis- é sempre política, já que não há conhecimento,
tema de autoridade e a distribuição do próprio técnica e tecnologias neutras, pois todas são
trabalho no interior da escola (PARO, 2001, p. expressões de formas conscientes ou não de
engajamento (DOURADO, 2000, p. 82).
10).

A GESTÃO DEMOCRÁTICA

Reconhecer a escola como espaço de
constante transformação se vendo como sujeito desta transformação, traça um perfil de gestor que busca a democracia.Para isto, é preciso conhecer a trajetória histórica que envolve
a formação da escola e a função de gestor
escolar, que se constituiu ao longo do tempo
pautado no autoritarismo:

Embora a democracia escolar seja um
ato justo e necessário, ainda é um desafio efetivá-la de maneira ativa no sistema público brasileiro “[...] toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola de 1ª. e 2ª. graus
que tenha efetiva participação dos pais, educadores, alunos e funcionários da escola, isso
acaba sendo considerado como coisa utópica”
(PARO, 2001, p. 09). Por isso:

Dos condicionantes do autoritarismo
na escola, os de ordem institucional estão sem
dúvida nenhuma, entre aqueles que mais dificultam o estabelecimento de relações democráticas e em consequência, a participação da
comunidade na gestão escolar (PARO, 2001,
p. 22).

As relações entre os gestores das atividades educativas devem estar abertas ao conflito, pois o consenso não é ponto de partida
para a interação dos gestores, pois, apenas
obscurece a diversidade, sendo que ele deve
ser buscado na trajetória que comporte a discussão e o conflito, enfim, o consenso e as
Reafirmando essa ideia Miguel Arroyo decisões devem ser construídos coletivamente
(1983) relata o contexto histórico do papel do (BASTOS, 1999, p. 23).
diretor e sua busca pela democratização do
DesSa forma, um diagnóstico dos conensino, para ele “O diretor de unidade de ensino no sistema público sempre foi um cargo flitos presentes no cotidiano escolar e a busca
de confiança do poder público central ou local. coletiva por resoluções pode ser um ponto de
Acompanhando a história, observamos que partida para a efetivação da gestão democráele sempre foi um dos mecanismos do jogo tica. Para isto, se faz necessário estabelecer
do poder e da barganha política. A figura do uma relação dialógica por parte de todos endiretor escolar era uma das peças importantes volvidos, onde crianças, famílias e educadores,
no controle dos docentes e da rede escolar. sintam-se ouvidos, participantes tendo também
Encontramos vozes isoladas que pressionam a responsabilidade de decidir e construir uma
pela autonomia administrativa da escola e pro- escola qualificada:
põe como uma das medidas a autonomia da
o diálogo é, portanto, uma exigência
função de direção”.
existencial, que possibilita a comunicação e
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permite ultrapassar o imediatamente vivido.
Ultrapassando suas “situações-limites”, o educando chega a uma visão totalizante do programa, dos temas geradores, da apreensão das
contradições até a última etapa do desenvolvimento de cada estudo (GADOTTI, 1996, p.86).
O diálogo a escuta do outro favorece
uma reflexão aprofundada das situações, se
bem intermediado, sendo capaz de mudar direções, focos, olhares, de propiciar que os integrantes de um grupo ajam com autonomia em
prol do mesmo objetivo, que os leva a um desenvolvimento crescente individual, mas também quanto ao grupo que se faz parte:
Ao se tornarem reflexivos, os sujeitos
ampliam a capacidade de se tornarem autônomos. Conscientizar a sociedade significa
desenvolver ações de integração baseadas no
respeito a valores fundamentais como os direitos humanos e, sobretudo, reconhecer que os
indivíduos devam ser senhores do seu próprio
destino” (NETO, 2003, p.60).

da. Não lhe propiciam os meios para o pensar
autêntico, porque recebendo as fórmulas que
lhe damos, simplesmente as guarda. Não as
incorpora porque a incorporação é o resultado
de busca de algo que exige, de quem o tenta,
esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção (FREIRE 199, p.104).
Desta forma, considerar a cultura dos
envolvidos na construção da identidade escolar é fundamental no processo de democracia
e na reestruturação dos processos educacionais. Sobre isto:
A participação em todos os níveis do
processo educacional garantirá que a apreensão de outros conteúdos culturais se faça
a partir dos valores próprios dessa comunidade. Essa participação se efetivará através da
integração do processo educacional às demais
dimensões da vida comunitária e da geração e
operacionalização de situações de aprendizagem com base no repertório cultural (HORA,
1997).

Quando um grupo alcança determinaEnvolver toda a comunidade neste proda autonomia e o sentimento pertencimento cesso é dar voz, incentivando o protagonismo
dos fazeres da escola, podemos dizer que se e a autonomia no ambiente escolar, é abrir o
encontrou o caminho da gestão democrática. espaço da escola para a recriação:

A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
NA CRIAÇÃO DA CULTURA ESCOLAR.
Para se pensar na efetivação da gestão
democrática é necessário refletir sobre as relações que o trabalho estabelece, “[...] Educação
democrática que fosse, portanto, um trabalho
do homem com o homem e nunca um trabalho
verticalmente do homem sobre o homem ou
assistencialmente do homem para o homem,
sem ele.” (FREIRE, 2001, p. 70). Relação que
de acordo com Freire, precisa ser reconstruída:

A escola deve ser um local tanto de
elaboração e construção do conhecimento e
organização política das classes populares,
quanto da solidariedade de classe; um espaço
onde se incentive a participação do povo na
criação do saber, que é instrumento de luta na
transformação da história; um centro irradiador
de cultura, para que a comunidade não só se
aproprie dela mas também a recrie (SÃO PAULO, 1990:4).

Neste contexto refletir sobre a garantia
do acesso ao ensino é pensar na amplitude e
Ditamos ideias. Não trocamos ideias. significância deste ato tão correlato as concepDiscursamos aulas. Não debatemos ou discu- ções de democracia:
timos temas. Trabalhamos sobre o educando.
Não trabalhamos com ele. Impomos-lhe uma
ordem a que ele não adere, mas se acomo828
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Uma Escola Pública popular não é
apenas a que garante acesso a todos, mas
também aquela de cuja construção todos podem participar, aquela que realmente corresponde aos interesses populares, que são os
interesses da maioria; é, portanto, uma escola
com uma nova qualidade, baseada no empenho, numa postura de solidariedade, formando a consciência social e democrática.[…] O
primeiro passo é conquistar a escola velha e
convertê-la num centro de investigação, reflexão pedagógica e experimentação com novas
alternativas dum ponto de vista popular (SÃO
PAULO, 1989, p.10).

Quando não há uma identidade caracterizada e uma cultura clara, o espaço escolar
passa a ser ambiente de reprodução de um
modelo instaurado, esquecendo-se a necessidade de se revelar as interações escolar a partir da realidade lhe apresentada. Neste contexto, é preciso desconstruir ideias pré existentes,
quebrar paradigmas romper os estereótipos e
pela escuta da comunidade pautar-se as bases
teóricas e construir as vivências, as experiências, o saber estabelecendo uma conduta de
pesquisa constante que estreite as relações e
façam com que os participantes tenham sensibilidade de compreender, refletir e agir sobre
os diversos momentos do processo educativo.

A participação da comunidade escolar
é o que fundamenta uma gestão democrática
Dessa forma o ponto de partida está
através de uma ação transformadora que con- em estabelecer relações dialógicas com a cosidere as culturas existentes e caracterize a es- munidade escolar, romper com os muros da
cola por sua identidade coletiva.
escola e trazer as famílias para vivenciarem os
processos internos levando também os conheNão há educação fora das sociedades cimentos as vivências externas a escola. Esta
humanas e não há homem no vazio [...] Des- troca constante enriquecerá as experiências,
de logo, qualquer busca implica, necessaria- conquistas de aprendizados estreitando os lamente, numa opção. Opção pelo ontem, que ços e a confiança entre todas as partes.
significava uma sociedade sem povo, comandada por uma “elite” superposta a seu mundo,
alienada, em que o homem simples, minimizado e sem consciência desta minimização, era
mais “coisa” que homem mesmo. Ou opção
pelo Amanhã, por uma nova sociedade, que,
sendo sujeito de si mesma, tivesse no homem
e no povo sujeitos da História [...] A opção teria
de ser também entre uma “educação” para a
“domesticação”, para a alienação, e uma educação para a liberdade. “Educação “para o homem-objeto ou educação para o homem-sujeito (FREIRE,1985, pp. 35-36 ).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposição do presente artigo é de refletir sobre a ideia de que, ações de democracia
por parte da gestão podem garantir uma cultura escolar que reflita a identidade da comunidade
envolvida e o sucesso do processo de ensino e aprendizagem.
O reconhecimento de que nunca haverá um padrão único, de que a escola está em
constante transformação e de que as relações democráticas e escuta ativa, sempre deverão pautar e orientar os caminhos a perseguir, nos traz um olhar maduro para as relações no ambiente
escolar compreendendo que: “Seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em
e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se
sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na 8 inconclusão dos homens
e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um quefazer permanente. Permanente,
na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade” (FREIRE, 2005, p. 83-84).
Nesta premissa, o papel do gestor como articulador dos processos democrático e reflexivos é primordial, instigando, desafiando, questionando, incentivando levando sempre o grupo a
reflexões que potencialize as culturas existentes e criadas na escola: “Essa nova forma pedagógica de agir exige que se privilegiam a contradição, a dúvida, o questionamento; que se valorizem a diversidade e a divergência; que se interroguem as certezas e as incertezas, despojando
os conteúdos de sua forma naturalizada, pronta, imutável. Se cada conteúdo deve ser analisado,
compreendido e apreendido dentro de uma totalidade dinâmica, faz-se necessário instituir uma
nova forma de trabalho pedagógico que dê conta deste novo desafio para a escola” (GASPARIN,
2007, p.3).
A relação entre as concepções democráticas e a cultura escolar tem uma inerência muito forte com os resultados a serem contemplados com esse enlace, uma vez que essa relação
deve ter como perspectiva a constatação do sucesso no processo de ensino e aprendizagem.
Isto porque, essa metodologia dialética do conhecimento perpassa todo o trabalho docente-discente, estruturando e desenvolvendo o processo de construção do conhecimento escolar,
tanto no que se refere à nova forma de o professor estudar e preparar os conteúdos e elaborar
e executar seu projeto de ensino, como às respectivas ações do aluno. A nova metodologia de
ensino e aprendizagem expressa a totalidade do processo pedagógico, dando-lhe centro e direção na construção e reconstrução do conhecimento. Ela dá unidade a todos os elementos que
compõem o processo educativo escolar (GASPARIN, 2007,p5).
A beleza das construções coletivas está também nas construções internas de constante
troca e aprendizados que nos humanizam e sensibilizam o nosso olhar ao indivíduo que se intermedia a aprendizagem, seja bebê, criança, jovem ou adulto:
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e
homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo
dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível - depois, preciso - trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar
se diluía na experiência realmente fundante de aprender (FREIRE, 1999, pp. 25-26).
Desta forma, unindo teorias e práticas, vai se constituindo a identidade da escola, que
se visualiza através do Projeto Político Pedagógico, que construído coletivamente, apresenta as
culturas escolares e o modo de ver e agir de determinado espaço educativo:
Teoria e prática são elementos distintos, porém inseparáveis na construção do projeto.
Nesse contexto, reforça-se a concepção de práxis, de prática refletida, de atividades teórico-práti830
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cas que têm, de um lado, a ação que subsidia o pensamento para a construção de novas idéias
e formas diferenciadas de intervenções na realidade educacional, e, de outro, a teoria representada por um conjunto de idéias, sistematizado a partir da prática pedagógica (VEIGA, 2001).
Estas interações estabelecidas ao longo do tempo é que constitui a cultura escolar, definida por Viñao Frago (1998, p. 68-69):
A cultura escolar é vista como um conjunto de teorias, princípios ou critérios, normas e
práticas sedimentadas ao longo do tempo no seio das instituições educativas. Trata-se de modos de pensar e atuar que proporcionam estratégias e pautas para organizar e levar a classe,
interagir com os companheiros e com outros membros da comunidade educativa e integrar-se à
vida cotidiana do centro docente. Tais jeitos de pensar e atuar constituem ocasionalmente rituais
e mitos, mas sempre se estruturam em forma de discursos e ações que, junto com a experiência
e formação do professor, lhe servem para levar a cabo sua tarefa cotidiana (FRAGO, 1998, p.
68-69).
A identificação destes fatores é primordial na caracterização da unidade escolar, de sua
identidade, cultura a qual deve nortear o projeto político pedagógico e ações da escola, garantindo a construção de um espaço de interações qualificadas e sucedidas. Ressalto que tais
concepções são possíveis, quando compreende-se o fazer gestor para além do meramente burocrático, mas aquele que está intimamente conectado as demais interações do espaço escolar:
A história das instituições não pode se limitar aos aspectos estritamente normativos: a
instituição é governada (com formas gerenciais e decisões políticas, periféricas e centrais); é
definida por espaços organizados, tempos administrados e modalidades internas de funcionamento; possui figuras profissionais e usuários próprios; possui relações externas com outras
instituições, com os contextos ambientais e a dinâmica social (RAGAZZINI, 1999, p. 25-26).
Neste processo democrático o entendimento da escola vai além da simples transmissão
de saberes, mas de um local de relações e humanização. Para Morin (2002b, p. 65):
A EDUCAÇÃO deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar um cidadão. Um cidadão é definido,
em uma democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em relação a sua pátria. O que
supõe nele o enraizamento de sua identidade nacional (MORIN, 2002b, p. 65).
Para Freire a escola é local de humanização e sonho:
O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica
etc., que nos estão condenando à desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos faz e refaz (FREIRE,
2001, p. 99).
E neste sonho a escola vai se formando, as culturas se revelando, os fazeres se humanizando e o entrelace do todo formando um espaço educativo qualificado e cheio de significados,
que educa para além da escola, mas para a vida.
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NAS
SÉRIES INICIAIS

RESUMO: Definir o termo “alfabetização” parece ser algo desnecessário, visto que se trata de
um conceito conhecido e familiar. Qualquer pessoa responderia que alfabetizar corresponde à
ação de ensinar a ler e a escrever. No entanto, o que significa ler e escrever? Ao longo da nossa história, essas ações foram tornando-se mais complexas, e suas definições se ampliaram,
passando a envolver, a partir da década de 1990, sobretudo, um novo termo: o letramento.
As cartilhas relacionadas a esses métodos passaram a ser amplamente utilizadas como livro
didático para o ensino nessa área. Na verdade, embora tratando de aspectos diferentes com
respeito à relação entre alfabetização e letramento, todos os autores chamam a atenção para
a importância de se alfabetizar letrando. Ou seja, levar os alunos a apropriarem-se do sistema
alfabético ao mesmo tempo em que desenvolvem a capacidade de fazer uso da leitura e Alfabetizar letrando da escrita de forma competente e autônoma, tendo como referência práticas
autênticas de uso dos diversos tipos de material escrito presentes na sociedade.

Palavras-chave: Alfabetizar; Educação Infantil; Letramento.
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INTRODUÇÃO

L

etramento, alfabetização e escolarização são termos que podem ser confundidos e
na literatura, às vezes, são usados como sinônimos, embora impliquem diferentes
conceituações.

Letramento designa a ação educativa de desenvolver o uso de práticas sociais de leitura
e escrita em contextos reais de uso, inicia-se um processo amplo que torna o indivíduo capaz
de utilizar a escrita de forma deliberada em diversas situações sociais. A construção da linguagem escrita na criança faz parte de seu processo geral, se dá como um trabalho contínuo de
elaboração cognitiva por meio de inserção no mundo da escrita pelas interações sociais e orais,
considerando a significação que a escrita tem na sociedade.
Durante toda a última década e até hoje a mídia vem usando, em matérias sobre competências de leitura e escrita da população brasileira, temos como semianalfabeto, iletrados,
analfabetos funcionais, ao mesmo tempo em que vem sistematicamente criticando as informações sobre índices de alfabetização e analfabetismo que tomam como base apenas o critério do
Censo de saber ou não saber “ler e escrever um bilhete simples”.
A mídia vem, já que, assumindo e divulgando um conceito de alfabetização que o aproxima do conceito de letramento. Acreditamos que a aprendizagem da leitura e da escrita depende
de duas portas de entrada, distintas, mas indissociáveis e que necessitam ser trabalhadas ao
mesmo tempo:
A alfabetização é a aquisição do código da escrita e da leitura. Segundo Magda Soares,
esta se faz pelo domínio de uma técnica: grafar e reconhecer letras, usar o papel, entender a
direcionalidade da escrita, pegar no lápis, codificar, estabelecer relações entre sons e letras, de
fonemas e grafemas; a criança perceber unidades menores que compõem o sistema de escrita (palavras, sílabas, letras). Letramento é a utilização desta tecnologia em práticas sociais de
leitura e de escrita. Como diz Soares (2003), não adianta aprender uma técnica e não saber
usá-la. Diante dessas afirmativas, não podemos perder o foco e desconsiderar a especificidade
da aquisição do sistema de escrita (ensinar a técnica), sem perder de vista as práticas sociais
de leitura e escrita.
Preocupados com a crítica de que os textos utilizados na escola eram artificiais e não representavam as práticas reais de leitura e de escrita presentes na sociedade, muitos professores
começaram a introduzir em suas aulas diferentes gêneros textuais. Entretanto, ao fazerem isso,
acreditavam que os textos que funcionam na realidade extraescolar pudessem entrar na escola
da mesma forma como funcionam fora dela. Dessa maneira, nega-se a escola como um lugar
específico de ensino-aprendizagem, o que, pelas suas peculiaridades, acaba por transformar as
práticas de referência nas quais os textos vão ser utilizados e produzidos.
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alfabetização em que primeiro se aprende a
“decifrar um código” com base em uma sequência de passos/etapas, para só se ler efetiA escola é um lugar específico de en- vamente, não garante a formação de leitores/
sino-aprendizagem, não é possível reproduzir escritores.
dentro dela as práticas de linguagem de refePor outro lado, é importante destacar
rência tais quais aparecem na sociedade. Ao
entrar no processo de ensino, as situações de que apenas o convívio intenso com textos que
produção textual, embora remetendo às situa- circulam na sociedade não garante que os aluções nas quais tais textos são utilizados nas nos se apropriem da escrita alfabética, uma
práticas de linguagem na sociedade, apresen- vez que essa aprendizagem não é espontânea
tam características peculiares à situação de en- e requer que o aluno reflita sobre as caractesino em que estão inseridas. Como destacou rísticas do nosso sistema de escrita. Nessa
perspectiva, concordamos com a distinção
Marinho (1998, p. 77):
que Soares (1998a) faz entre alfabetização e
A necessidade de que a criança faça letramento. Para essa autora: “Alfabetizar e leuso da língua escrita interagindo com uma mul- trar são duas ações distintas, mas não insetiplicidade de textos é, de fato, importante, mas paráveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar
seria importante, também, uma explicitação das letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no
condições de “transferência” de alguns textos contexto das práticas sociais da leitura e da
para o cotidiano da sala de aula, já que o texto, escrita, de modo que o indivíduo se tornasse,
por si só, não garante o seu funcionamento ou ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOas suas possibilidades de significação. Outro ARES, 1998a p. 47).

ALFABETIZAR LETRANDO E LETRAR
ALFABETIZANDO

equívoco no entendimento do que seja alfabetizar letrando, é utilizar a leitura de diferentes
textos apenas como pretexto para o trabalho
com palavras que, após escolhidas do texto
lido, são divididas em sílabas para ser trabalhadas valendo-se do estudo das famílias (ou
padrões) silábicas (MARINHO, 1998, p. 77).

A leitura e a produção de diferentes
textos são tarefas imprescindíveis para a formação de pessoas letradas. No entanto, é importante que, na escola, os contextos de leitura
e produção levem em consideração os usos e
funções do gênero em questão. É preciso ler e
produzir textos diferentes para atender a finaliOu ainda, cair-se em outro extremo. dades diferenciadas, a fim de que superemos
Acreditar que, apenas com a oportunização da o ler e a escrever para apenas aprender a ler
leitura e produção coletiva de textos, os alunos e a escrever.
que ainda não dominam o sistema de escriUma das primeiras consequências desta podem vir a, sozinhos, apropriar-se desse
conhecimento. Assim, não oportunizam ativida- sa relação que passa a se estabelecer entre a
des de reflexão sobre a palavra nem sistemati- alfabetização e a escolarização foi a instituição
zam o ensino do sistema de escrita alfabético. de um processo de alfabetização distanciado
dos usos e do material de leitura e de escriAs práticas de leitura e produção de ta presentes no cotidiano das pessoas. O que
textos desenvolvidos na escola, relacionadas passa a ser ensinado mediante a alfabetização
a um “letramento escolar”, não se adequaria, escolarizada não faz parte de uma cultura letraconforme certas expectativas, ao desenvolvi- da local, uma vez que um ensino que se quer
mento socioeconômico-cultural de nossa so- universal necessita de um saber padronizado e
ciedade, em que os indivíduos convivem em sistematizado. Cook - Gumperz (1991), afirma
contextos em que a escrita se faz presente de que: “O movimento em prol da igualdade da
forma mais complexa. O ensino tradicional de escolarização e do acesso ao conhecimento
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escrito estava, com efeito, cancelando alguns
benefícios de um conhecimento anteriormente
menos sistematizado que existia numa tradição oral e letrada pluralista” (GUMPERZ 1991/
1968, 43).
Os sistemas burocráticos de ensino,
embora permitissem o acesso de muitos à alfabetização, ao redefinirem a alfabetização valendo-se de um sistema de conhecimentos descontextualizados, serviu para separar o povo
de sua base cultural local, então, o processo
de ensino da leitura e da escrita deixa de ser
realizado baseando-se em textos utilizados no
cotidiano e passa a utilizar material escrito elaborado especificamente para uso escolar.

Conforme Chartier (2000), o século
XIX constituiu-se como o século dos manuais
de leitura, quando se instalou a disputa entre
os partidários de diferentes métodos: métodos
de leitura com soletração ou sem ela, depois
métodos Havia ainda os abecedários compostos de uma variedade de listas: de sílabas sem
significado, de palavras classificadas pelo tamanho (uma, duas, três sílabas), etc. Propiciar
aos aprendizes a vivência de práticas reais de
leitura e produção de textos não é meramente
trazer para a sala de aula exemplares de textos
que circulam na sociedade. Ao se ler ou escrever um texto, tem-se a intenção de atender a
determinada finalidade.
É isso que faz com que a situação de
leitura e escrita seja real e significativa. Portanto, ao se ler ou escrever um texto em sala de
aula, deve-se objetivar uma finalidade clara e
explícita para os envolvidos na situa- ção de
leitura ou produção. Discutindo a natureza do
ato da leitura, Foucambert (1994) nos faz a seguinte afirmação:

Ou seja, o letramento como prática social de leitura e escrita do cotidiano passa a ser
substituído por um letramento eminentemente
escolar. Este último, marcado por uma interlocução artificial, separa o processo de aprendizagem da língua escrita das reais situações
de interlocução. A alfabetização efetivada na
escola deixa de trabalhar as habilidades discursivas e trata a linguagem meramente como
Para aprender a ler, enfim, é preciso esfenômeno linguístico abstrato. Segundo Soares tar envolvido pelos escritos os mais variados,
(1998):
encontrá-los, ser testemunha de e associar-se à
utilização que os outros fazem deles... Ou seja,
Essa relação estreita entre escolariza- é impossível tornar-se leitor sem essa contínua
ção e letramento controla muito mais do que interação com um lugar que as razões para ler
expande as práticas de letramento, já que des- são intensamente vividas – mas é possível ser
considera as práticas de leitura e escrita vivi- alfabetizado sem isso (FOUCAMBERT, 1994 p.
das fora do espaço escolar. Isso acaba por le- 31).
var, na verdade, à desaprendizagem da escrita,
visto que o que passou a ocorrer na escola foi
Que finalidades ou razões poderiam
à aprendizagem pelo aluno de uma escrita na ser essas? A leitura para conseguir alguma inqual a produção de texto é ou uma situação de formação, para estudo de determinado tema
demonstração de suas habilidades de grafar ou, simplesmente, por prazer. Com relação à
as palavras que lhe foram ensinadas ou, em produção escrita, poder-se-ia escrever para
etapas mais avançadas do processo de alfa- sistematizar e/ou guardar uma informação,
betização, de demonstração da capacidade de para se comunicar com alguém, para relatar
usar a escrita com aquelas funções consagra- um fato, etc. Entretanto, a garantia do acesso
da pela escola, uma escrita que devolva a essa à leitura e à produção de diferentes gêneros
escola o discurso que ela impõe (SOARES, textuais por si só não assegura a construção
2004, p. 81).
de sujeitos leitores e escritores autônomos. Se
Foucambert destaca que se pode até ser alfabetizado, mas não ser leitor.
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Em ambos os casos, não há a construção de sujeitos leitores e escritores autônomos.
É preciso, portanto, que, nesses momentos de
leitura e escrita, seja oportunizado aos alunos
compreender a linguagem que se usa ao escrever os diferentes textos, ou seja, compreender
as características textuais de cada gênero em
razão das funções que cumpre na sociedade.
Mas é preciso também que eles se apropriem
da escrita que usamos ao escrever textos, que,
no nosso caso, é a escrita alfabética.

Diferente definição de letramento encontrou as duas dimensões, o que facilita o
problema de elaborar uma definição adequada
de letramento. As idéias apresentadas pela autora nos fazem perceber que está se propondo
a definir precisamente o letramento, tendo em
vista as suas dimensões sociais e individuais,
sem perder de vista as diferenças socioculturais dos sujeitos. O que se pretende questionar
quanto ao texto, que não foi muito bem detalhado e explícito, é a questão da necessidade de
nivelar o letramento e medi-lo (SOARES, 1998).

OPORTUNIZAR SITUAÇÕES
Quem tem interesse nessa medição?
Para que precisamos classificar os níveis de
letramento? Em vista do que se pretende fazer
essa medição? Quem serão os beneficiados?
Não será essa mais uma forma de discriminação social? Estes são alguns questionamentos
suscitados e vistos como lacunas deixadas
pelo texto. Com relação à Dimensão Individual
do Letramento fica difícil a sua definição, a fim
de o letramento implica em diversas habilidades. A primeira dificuldade entra na questão
de saber ler e escrever. Não pode-se confundir
e acreditar que, necessariamente, quem sabe
ler, sabe escrever, que não é exato (SOARES,
1998).

Segundo estudos de Soares (1998),
não adianta muito o indivíduo saber identificar
a que gênero o texto se refere e para que ele
sirva, se ele não é capaz de recuperar sozinhas as marcas registradas no papel. Alfabetizar letrando é, portanto, oportunizar situações
de aprendizagem da língua escrita nas quais o
aprendiz tenha acesso aos textos e a situações
sociais de uso deles, mas que seja levado a
construir a compreensão acerca do funcionamento do sistema de escrita alfabético. Em
uma situação de aprendizagem na qual os alunos ainda não dominam o sistema de escrita
alfabético, faz-se necessário que o professor
atue como mediador, seja lendo, seja registranTemos que ter em vista as peculiaridado por escrito os textos produzidos oralmente
des de cada uma dessas habilidades. Por leitupelos alunos.
ra, entende-se que ultrapassa a decodificação
No entanto, não se pode deixar para de letras. Leitura implica diversas habilidades
que o aluno produza escrito ou leia apenas cognitivas e metacognitivos, tais como captar
quando já dominar o nosso sistema de escrita. significados, interpretar sequências de idéias
É importante que eles possam, desde o início ou d eventos, analogias, comparações, linguado processo de alfabetização, testar suas hipó- gem figurada, relações complexas, análogas, e
teses a respeito da escrita. Se o conhecimento ainda, a habilidade de fazer previsões iniciais
que esses têm da escrita ainda não é suficiente sobre o sentido do texto, entre tantas outras
para que leiam ou produzam textos extensos, habilidades. Por escrita, na dimensão individupode-se levá-los a ler textos memorizados, tais al de letramento, entende-se um conjunto de
como cantigas, quadrinhas, assim como ten- habilidades linguísticas e psicológicas, como
tar escrevê-los na íntegra ou parte deles (SOA- a habilidade de registrar unidades de som até
a capacidade de transmitir idéias ao leitor preRES, 1998).
tendido. É um processo de expressar idéias e
organizar o pensamento em linguagem escrita
(SOARES, 1998).
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O letramento é constituído por competências distribuídas de maneira contínua, cada
ponto ao longo desse contínuo indicando diversos tipos e níveis de habilidades, capacidades
e conhecimentos que podem ser aplicados a
diferentes tipos de material escrito. Essas definições, considerando a dimensão individual,
determinam quais habilidades de leitura e de
escrita caracterizam uma pessoa letrada? Desde a Dimensão Social Do Letramento este é o
conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e
à escrita em que os indivíduos se envolvem em
seu contexto social (SOARES, 1998).

poder presentes nos contextos sociais. Alguns
autores colocam que o letramento está intrinsecamente ligado à maneira como a leitura e a
escritura são concebidas e praticadas em determinado contexto social (CAGLIARI, 1998).
O autor Paulo Freire foi pioneiro na idéia
revolucionária de letramento ao afirmar que ao
se tornar alfabetizado, o sujeito teria um meio
para tomar consciência da sua realidade e de
transformá-la. Para Freire, letramento tanto poderia ser um meio para a libertação, como para
a sua domesticação, dependendo do contexto
ideológico em que ocorre. Estudando a origem
da alfabetização é possível constatar que em
razão às necessidades da comunicação do dia
a dia da humanidade é que surgiu a escrita e
a leitura, e que ao inventar a escrita, o homem
também fez surgir a necessidade de que ela
continuasse a ser usada e passada para as
novas gerações. Em razão a essa necessidade
surgiu à alfabetização, ou seja, processo inicial de transmissão de leitura e escrita. Com
relação à necessidade do surgimento da escrita para o dia a dia da humanidade, Cagliari
(1998, p. 14), confirma que:

As relações entre letramento e sociedade não podem ser dissociadas dos seus usos,
de formas empíricas que elas realmente assumem na vida social. Na perspectiva liberal de
letramento, este é definido em termos de habilidades necessárias para que o indivíduo funcione adequadamente em seu contexto social.
Vem daí o termo letramento funcional, definido
os conhecimentos e habilidades de leitura e de
escritura que tornam uma pessoa capaz de engajar-se em todas aquelas atividades nas quais
o letramento é normalmente exigido em seu
contexto social. Dessa forma, o letramento tem
De acordo com os fatos comprovados
um enfoque de funcionalidade, que implica em historicamente, a escrita surgiu do sistema de
adaptação dos indivíduos (SOARES, 1998).
contagem feito com marcas em cajados ou
ossos, e usados provavelmente para contar o
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E
gado, numa época em que o homem já posECONÔMICO
suía rebanhos e domesticavam os animais. Esses registros passaram a ser usados nas troDe acordo com a concepção de Frei- cas e vendas, representando a quantidade de
re, o letramento é, assim, considerado como animais ou de produtos negociados. Para isso,
responsável por produzir resultados importan- além dos números, era preciso inventar os símtes no desenvolvimento cognitivo e econômico, bolos para os produtos e para os proprietários
mobilidade social, progresso profissional e ci- (CAGLIARI, 1998, P. 14).
dadania. Em contraponto ao conceito liberal de
letramento, deparamo-nos com a interpretação
Com o passar dos tempos em função
revolucionária.
da necessidade que a escrita e a leitura passasse de geração em geração e que realmente
Nessa concepção, letramento é essen- se entenda o que está escrito surgiram às recialmente um conjunto de práticas socialmente gras da alfabetização. Em relação a essa neconstruídas que envolvem a leitura e a escri- cessidade, Cagliari (1998 p. 15) afirma que:
tura, geradas por processos sociais mais am- “O longo do processo de invenção da escrita
plos, e responsáveis por reforçar ou questionar também incluiu a invenção de regras de alfavalores, tradições e formas de distribuição do betização, ou seja, as regras que permitem ao
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leitor decifrar o que está escrito e saber como
Muito mais tarde o ensino da leitura e
o sistema de escrita funciona para usá-lo apro- da escrita, ou seja, o processo de alfabetizapriadamente”.
ção chegou ao Brasil, tendo início com os jesuítas, dos quais ensinavam a ler e a escrever,
Essa necessidade de passar o conhe- Paiva (2003, p. 43) confirma que, “desde que
cimento da leitura e da escrita de geração a chegaram ao Brasil, os jesuítas estabeleceram
geração, cada vez mais está ganhando im- escolas e começaram a ensinar a ler, a escreportância, porém é muito recente essa cons- ver, e a contar e cantar”.
cientização em relação ao processo inicial de
transmissão da leitura e escrita, como forma de
Mas, o Brasil com o passar dos temevitar o número de insucesso na formação final pos não alfabetizava muito diferente da forma
de alunos.
adotada na antiguidade, e infelizmente ainda
Ferreiro (2001) afirma que, “é recente no país acontece de professores ensinarem de
a tomada de consciência sobre a importância forma padronizada e mecânica, contribuindo
da alfabetização inicial como a única solução para uma grande defasagem na formação de
real para o problema de alfabetização remedia- crianças que saem das séries inicias do ensitivas (de adolescentes e adultos)”. No tempo no fundamental. A partir dos relatos de Ramos
em que surgiu a escrita, pouca importância se
(1953, p. 102) pode-se confirmar a forma medava ao processo de alfabetização, até porque
cânica em que era e ainda ás vezes é realizado
a necessidade de domínio da mesma era meo ensino desse processo de aquisição da leitunor.
ra e escrita. Escreveu ele:
Aprendia-se e ensinava-se apenas o
básico para se comunicar da leitura e da escrita, tendo como forma de ensino um modelo
mecânico. Isto acontecia porque nessa época
de escrita primitiva, ser alfabetizado significava
saber ler o que aqueles símbolos significavam
e ser capaz de escrevê-los, repetindo um modelo mais ou menos padronizado, mesmo porque o que se escrevia era apenas um tipo de
documento ou texto (CAGLIARI, 1998, p. 14).

Enfim consegui familiarizar-me com as
letras quase todas. Aí me exibiram outras vinte
e cinco, diferentes da primeira e com os mesmos nomes delas. Atordoamento, preguiça, desespero, vontade de acabar-me. Veio terceiro
alfabeto, veio quarto, e a confusão se estabeleceu um horror de quiproquós. Quatro sinais
com uma só denominação. Se me habituar se
às maiúsculas, deixando as minúsculas para
mais tarde, talvez não me embrutecer. JogaNa antiguidade não existiam vários mé- ram-me simultaneamente maldades grandes e
todos e formas de se alfabetizar uma pessoa. pequenas, impressas e manuscritas (RAMOS,
Havia apenas um modelo padronizado e me- 1953, p. 102).
cânico de cópia e leitura. Com relação à forma
Por meio desses relatos citados acima
em que as pessoas eram alfabetizadas nesse
é possível observar que a forma em que foi
tempo Cagliari (1998, p. 15) afirma que,
realizada a alfabetização foi prejudicial, o que
Na antiguidade, os alunos alfabeti- foi ensinado se deu de uma forma mecânica e
zavam-se aprendendo a ler algo já escrito e tradicional, que infelizmente ainda persiste em
depois copiado. Começavam com palavras e muitos lugares do Brasil. A mudança deste papassavam para textos famosos, que eram estu- radigma é um trabalho bastante árduo:
dados exaustivamente. Finalmente, passavam
a escrever seus próprios textos. O trabalho de
leitura e cópia era o segredo da alfabetização
(CAGLIARI, 1998, p. 15).
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Podemos entender tal relevância no
sentido da participação crítica nas práticas
sociais que envolvem a escrita, mas também
a fim de considerar o diálogo entre os conhecimentos da vida cotidiana, constitutivos de
nossa identidade cultural primeira, com os conhecimentos de formas mais elaboradas de explicar aspectos da realidade (GOULART, 2002,
p. 52).
Atualmente, estamos vivendo em uma
sociedade, em que as crianças chegam à Unidade Escolar com diversos tipos de conhecimentos em relação à cultura letrada. É importante que o educador faça o uso da leitura e da
escrita, utilizando diversos portadores de textos, que contenham diferentes gêneros textuais, como leitura de anúncios, revistas, jornais,
realizações de bilhetes, cartas, para que assim
a criança possa se integrar ao mundo letrado,
logo no início de sua trajetória escolar:
A experiência com textos variados e de
diferentes gêneros é fundamental para a constituição do ambiente de letramento, a seleção
do material escrito, portanto, deve estar guiada
pela necessidade de iniciar as crianças no contato com diversos textos e de facilitar a observação de práticas sociais de leitura e escrita
nas quais suas diferentes funções e características sejam consideradas. Nesse sentido, os
textos de literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos publicitários, entre outros, são os
modelos que se podem oferecer as crianças
para que aprendam sobre a linguagem que se
usa para escrever (BRASIL, 1998, p. 151-152).
Para Soares (2004) a alfabetização é
“[...] a ação de ensinar e aprender a ler e a escrever”, ao tempo que letramento “[...] é estado
ou condição de quem não apenas sabe ler e
escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. Entende-se alfabetização, um caminho para o letramento, alfabetizado é aquele indivíduo que conhece o código
escrito, que sabe ler e escrever, dessa forma
foi necessário ampliar esses conhecimentos,
os indivíduos precisavam compreender o sentido dos textos:

A alfabetização refere-se à aquisição
da escrita ao passo que a aprendizagem de
habilidades pela leitura, escrita e as chamadas
práticas de linguagem. Isso é levado a efeito,
em geral por meio do processo de escolarização e, portanto da instrução formal. A alfabetização pertence assim, ao âmbito individual
(TFOUNI, 1998, p.9, e 1995, p. 9-10).
A alfabetização supera o paradigma de
mera tarefa de codificação e decodificação, ao
tempo que situa a aprendizagem do código a
partir dos usos sociais da escrita atribuindo-lhes sentido e significado com base nas diferentes situações de utilização.
Nesse sentido, há uma ampliação da
questão metodológica, que se referindo, segundo Frade (2007, p. 29), a um conjunto amplo de decisões relacionadas ao como fazer
com decisões relativas a métodos, à organização da sala de aula, um ambiente de letramento, capacidades a serem atingida, escolha de
materiais, procedimentos de ensino, formas de
avaliar, sempre num contexto da política mais
ampla de organização do ensino.
Para Soares (2004), o termo letramento surge a partir das novas relações estabelecidas com as práticas de leitura e escrita na
sociedade, ao passo que não basta apenas saber ler e escrever, mas que funções a leitura e
a escrita assumem em decorrência das novas
exigências impostas pela cultura letrada. A tradição de alfabetização estava vinculada a uma
concepção, em que a aprendizagem inicial
da leitura e da escrita tinha como foco fazer
o aluno chegar ao reconhecimento das palavras significativas no seu meio cultural, 1980
a alfabetização escolar no Brasil passou por
novos questionamentos, novas concepções de
resultados.
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Criou-se então, o termo letramento,
com Mary Kato em 1985, para designar aqueles que exercem práticas sociais de leitura e
escrita, para além do apenas ensinar ler e escrever, estas práticas com crianças que participam de eventos em que a escrita é integrante
no processo de condições iniciais, sob os aspectos social, cultural, cognitivo e de inserção
em uma sociedade letrada. Com a divulgação
das pesquisas sobre a psicogênese da língua
escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985) o enfoque construtivista tornou-se, um dos mais influentes na elaboração de novas propostas de
alfabetização.

No processo de aprendizagem da
criança as duas modalidades de linguagem
verbal dialogam-se na perspectiva do letramento, o qual vem como um fator central, afeta a
cognição por intermédio do desenvolvimento
tanto na transformação conceitual do sujeito
quanto na cultural, deve ser interpretado como
algo geral que vai além da competência para
a escrita.Crianças cujas famílias participam de
atos de leitura desde muito cedo, vindo de familiares escrevendo e lendo , chegam à escola
conhecendo muitos do uso e funções sociais
da língua escrita, diferente de crianças oriundas e de famílias pouco alfabetizadas, entendem que texto escrito é aquele que a escola
lhes apresenta.

A proposta construtivista influenciada pelas pesquisas de Ferreiro e Teberosky
(1985) e pelos modelos de leitura propostos
por Goodmann (1967) e Smith (1971) (apud
Soares, 2004) defende uma alfabetização contextualizada e significativa da transposição
didática das práticas sociais da leitura e da
escrita para a sala de aula e considera a descoberta do princípio alfabético como uma consequência da exposição aos usos da leitura e
da escrita. Para Teberosky (1994) a formação
de um vocabulário estável de palavras, dessas
práticas seria o principal referencial da criança
para a descoberta do sistema alfabético, uma
vez que a partir dos conflitos vivenciados pela
criança entre a sua concepção original de escrita e a escrita convencional dos nomes.

A perspectiva psicogenética alterou a
concepção do processo de construção da representação da língua escrita pela criança que
deixa de ser considerada como dependente
de estímulos externos para aprender o sistema
de escrita. Essa concepção está presente nos
métodos de alfabetização se encontra em uso,
designados “tradicionais” e passa a ser sujeito
ativo capaz de construir esse sistema de representação interagindo com a língua escrita e
em uso de práticas sociais, em que a aprendizagem se dá por uma progressiva construção
do conhecimento, na relação da criança com
o objeto “língua escrita”. O ensino da língua
escrita dominou não só no Brasil, mas também
em vários outros países, nas últimas décadas,
uma concepção holística da aprendizagem da
língua escrita, de que o princípio de que aprender a ler e a escrever é aprender a construir
sentido para e por meio de textos escritos,
No caso da alfabetização tradicional a usando experiências e conhecimentos prévios.
ênfase está no código, um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado,
A concepção tradicional de alfabetizaalfabetizado é aquele que sabe ler e escrever, ção, traduzida nos métodos analíticos ou sintécodificar e decodificar a língua escrita. Ao pas- ticos, tornava os dois processos independenso que a alfabetização ocupa-se da aquisição tes, na concepção atual, os dois processos
da escrita por um indivíduo, ou grupos de in- são simultâneos, deve-se conservar os dois
termos, embora sejam processos interdependivíduos, o letramento focaliza os aspectos só- dentes, são processos diferentes, envolvendo
cio-histórico da aquisição de um sistema escri- conhecimentos, habilidades e competências
to por uma sociedade. (TFOUNI, 1995, p.20). específicas, que implicam formas de aprendiA construção da linguagem escrita na criança zagem diferenciadas e, procedimentos diferenfaz parte de seu processo geral, se dá como ciados de ensino (SOARES, 1999).
um trabalho contínuo de elaboração cognitiva
É necessário que haja práticas de alpor meio de inserção no mundo da escrita pelas interações sociais e orais, considerando a fabetização e de letramento nas salas de aula,
em que as crianças se interagem na cultura essignificação que a escrita tem na sociedade.
crita, na participação em experiências variadas
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com a leitura e a escrita, conhecimento de diferentes tipos e gêneros de material escrito para
assim compreenderem a função social que a
leitura e a escrita trazem. Contudo, é importante
reconhecer as possibilidades e necessidades
de promover a conciliação entre essas duas
dimensões da aprendizagem da língua escrita,
integrar alfabetização e letramento, sem perder,
a especificidade de cada um desses processos Alfabetizar letrando é desenvolver ações
significativas de aprendizagem sobre a língua,
de modo a proporcionar situações a criança
possa interagir com a escrita com bases em
usos reais expressos nas diferentes situações
comunicativas, este algo possível desde a educação infantil. Isto implica levar para a sala de
aula uma diversidade textual que possibilita às
crianças refletirem sobre a língua que se escreve a norma culta ou padrão (SOARES, 1999).
Assumir esta responsabilidade significa ensinar de fato a língua escrita, e para isso
é necessário que os educadores alfabetizar
letrando desde as séries iniciais, começando
o ensino da língua escrita em contextos de letramento. O processo de alfabetização ocorre
na perspectiva do letramento, este usado para
atender as demandas sociais em que não basta
aprender ler e escrever, mas faz-se necessário
utilizar, de maneira competente, compreendendo a função de ambas em contextos sociais
(SOARES, 1999).
Neste sentido, Soares (2004) realça as
especificidades inerentes aos processos educativos de alfabetizar e letrar, evidenciando que
ambos são processos distintos, porém indissociáveis, considerando que o acesso ao mundo
da escrita ocorre de maneira simultânea pelos
caminhos da alfabetização e do letramento. É
importante que as crianças se interajam com
os adultos alfabetizados, com a leitura e a produção de textos, mesmo antes de estarem alfabetizados convencionalmente. Crianças cujos
pais leem regularmente e exploram com elas
os textos narrativos, não só aprendem a ler
com mais facilidade como se revelaram bons
escritores no término de sua trajetória escolar,
ler e escrever textos significativos, o educador
possa criar um ambiente letrado, considerando
o conhecimento prévio, embora pequenas, as
crianças levam para a escola o conhecimento
que advém da vida:

[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola, não se caracteriza como um
momento inaugural de entrada em um mundo
desconhecido: embora ainda “analfabeta”, a
criança já tem representações sobre o que é
ler e escrever, já interage com textos escritos
de diferentes gêneros e em diferentes portadores, convive com pessoas que leem e escrevem, participa de situações sociais de leitura e
de escrita [...] (SOARES, 1999, p. 69).
O trabalho com textos na alfabetização
é necessário para enfocar os dois aspectos da
aprendizagem da língua escrita, assim o aluno
alfabetizado e letrado tem possibilidade de utilizar a escrita nas diferentes situações do cotidiano. Participar de práticas sociais de leitura e
escrita é importante não só para o processo de
alfabetização, mas também para a apropriação
da língua escrita em situações reais de uso.
Desse modo, a alfabetização na perspectiva
do letramento deve evidenciar a importância
do trabalho com os diversos gêneros textuais,
com base nos diferentes suportes de leitura
(SOARES, 1999).
É necessária uma proposta pedagógica que dê suporte ao pleno desenvolvimento
desses aspectos envolvidos na aprendizagem
da leitura e da escrita desde o início da escolaridade, tendo em vista proporcionar ao aluno a
formas de utilização da escrita para diferentes
finalidades. A partir das situações de letramento presentes em seu cotidiano, uma vez que
os textos apresentam situações comunicativas
diferenciadas, é possível o aluno compreender que a estrutura e a organização dos textos
estão relacionadas a diferentes funções que
exercem nas práticas cotidianas da realidade,
ou seja, uma carta, uma receita culinária, uma
bula, um anúncio de jornal, um bilhete, um folheto informativo, dentre outros suportes textuais:
[...] além de aperfeiçoar as habilidades já adquiridas de produção de diferentes
gêneros de textos orais, levar à aquisição e ao
desenvolvimento das habilidades de produção
de textos escritos, de diferentes gêneros e veiculados por meio de diferentes portadores [...]
(SOARES, 1999, p. 69).
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Dessa forma, aprender a ler e escrever
envolve a apropriação do sistema alfabético e
ortográfico e o desenvolvimento das habilidades textuais, ou seja, a produção de textos observando os elementos discursivos, conforme
a tipologia textual, de modo a perceber que
cada gênero tem uma forma diferente quanto
à estrutura e organização. Objetivando atender
finalidades de um trabalho pedagógico organizado a partir da reflexão em torno desses
termos, ao passo que processos distintos, específicos, porém indissociáveis, que envolvem
procedimentos diferenciados de ensino, considerando a necessidade e a importância de
desenvolver a alfabetização num contexto de
letramento (SOARES, 1999).
Cabe ao educador desenvolver neste
conceito práticas significativas de desenvolvimento para o aluno acerca do funcionamento e
utilização desse ensino, seu papel é intervir de
forma a tornar mais efetiva esta reflexão, pelo
meio de uma profunda imersão das crianças
nas práticas sociais de leitura e escrita, só a partir da descoberta do princípio alfabético e das
convenções ortográficas formamos um leitor e
escritor autônomo. Com o advento da sociedade do conhecimento, as constantes mudanças
no campo educacional exigem dos educadores a busca contínua de inovações, visando a
melhoria de suas práticas pedagógicas, este
processo implica reelaborações de conhecimentos, concebendo o professor como um ser
que interage com o saber, a escola um espaço
permanente de produção de conhecimento. É
preciso, portanto, desenvolver práticas sociais
de leitura e escrita, e seus diferentes usos e
funções requeridos pela sociedade, de modo
a compreender o letramento, um novo conceito
de compreensão acerca da função social da
escrita (SOARES, 1999).
Assume desenvolver no processo de
apropriação da escrita pela criança, de maneira competente situações significativas de
aprendizagem, proporcionando a possibilidade
de transformação da realidade, sobretudo considerando o direito de todos à apropriação da
escrita bem cultural. Desse modo, é necessária
a reflexão em torno das práticas de letramento
desenvolvidas no processo de alfabetização,
encontramos a escrita em diferentes ambientes
sociais, essa que faz parte do nosso cotidiano,
sobretudo com o advento da sociedade do conhecimento (SOARES, 1999).

Segundo Weisz, (2000, p.62) “o ensinar
a língua escrita em contextos letrados, à função do professor é observar a ação das crianças, acolher ou problematizar suas produções,
intervindo sempre que achar que pode fazer a
reflexão dos alunos sobre a escrita avançar”.
As práticas de letramento devem ocorrer de
forma reflexiva a partir da apresentação de situações problemas, em que, as crianças revelem
espontaneamente as suas hipóteses e sejam
levados a pensar sobre a escrita, participar, ler
e escrever com função social, utilizar textos significativos, interagir com a escrita, utilizar textos
reais, que circulam na sociedade, utilizar a leitura e a escrita como forma de interação.
Em atividades de produção coletiva de
textos, o educador deve atuar como escriba,
propor a reescrita da história pelas crianças,
assim é possível refletir sobre o que as crianças escrevem e como se escreve. Ao ouvir e
produzir histórias, como diz Brito (2007, p. 36),
“a criança vai construindo o seu conhecimento
da linguagem escrita, que não se limita ao conhecimento das marcas gráficas a produzir ou
a interpretar, mas envolve gênero, estrutura textual, funções, formas e recursos linguísticos”.
O fazer diferenciado da alfabetização
na perspectiva do letramento exige do professor alfabetizador conhecimentos específicos
acerca da natureza da aquisição da leitura e
da escrita, a fim de que possa compreender
a dinâmica do processo de aprender pelo aluno tendo em vistas à sistematização do código
escrito As reflexões acerca da alfabetização e
do letramento nos revelam a necessidade da
vinculação dos dois termos na prática pedagógica alfabetizadora, de modo que o trabalho
pedagógico desenvolvido na escola contemple
uma proposta de “alfabetizar letrando”, o ensino e a aprendizagem do código estejam associados pelas práticas sociais de utilização da
escrita. Contudo, em uma sociedade letrada,
não basta apenas aprender ler e escrever, é
preciso praticar socialmente a leitura e a escrita, compreendendo as finalidades entre os
diversos contextos de letramento. Alfabetizar
Letrando não constitui um novo método de
alfabetização, consiste na utilização de textos
variados no ambiente escolar, melhorando assim a prática de somente alfabetizar, essa uma
perspectiva pedagógica com metodologias relacionadas à aquisição da leitura e da escrita
(BRITO, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que desde as séries iniciais, quanto antes as crianças se apropriarem da leitura e da escrita, mais poderão desenvolvê-las com êxito em seus anos de escolaridade, assim
serão capazes de utilizá-la como prática discursiva com muita facilidade durante sua trajetória
escolar.
É poder estar inserido em práticas diferenciadas de leitura e escrita e poder vivenciá-las
de forma autônoma, sem precisar da mediação de outras pessoas que sabem ler e escrever.
Como cabe à escola garantir a formação de cidadãos letrados, resta-nos construir estratégias
de ensino que permitam alcançar aquela meta: alfabetizar letrando.
Diante das práticas de letramento usadas no ambiente alfabetizador, podemos concluir
que alfabetizar e letrar, simultaneamente, tratam BV- se de uma nova proposta para que tenhamos alunos, ao final do 1º ano do Ensino Fundamental I, com autonomia para usar a leitura e a
escrita de forma social coerente. Para o aluno, ingressar no mundo letrado torna-se tarefa árdua
e até muitas vezes desestimulante quando o professor alfabetizador não faz referência ao conhecimento prévio sobre a leitura e a escrita que este traz tão vivo no seu cotidiano.
Com o investimento do professor nas práticas de letramento, a criança passa a entender
o uso da leitura em várias esferas da sociedade e por que precisa aprender a ler. Desta forma,
o processo para a aquisição desta habilidade se torna significativo, deixando de ser vago e dispensável para se tornar prazeroso e necessário. Diferente fato ocorre quando a alfabetização se
caracteriza de forma descontextualizada e sem práticas de letramento.
Concebendo o letramento, não como um método e sim como prática de ensino, teremos
um novo foco na alfabetização voltada à leitura de mundo necessária e utilizada pela criança
dentro e fora da escola, podendo afirmar que a instituição cumpriu o seu papel no que diz respeito ao aprendizado da leitura pelos alunos.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O
USO DAS TECNOLOGIAS PARA A
ATUALIDADE

RESUMO: Este artigo aborda a formação de docentes para o uso das tecnologias no ambiente
escolar, sua atuação e colaboração para apropriação de saberes visando uma formação adequada para lidar com as questões de uma sociedade contemporânea é cada vez mais digital.
Engloba questões diárias do cotidiano escolar, promovendo uma auto avaliação da necessidade de formação continuada dos docentes para a atualidade, elencando os conteúdos e
saberes necessários para sua aprendizagem, que viabilizarão a mediação entre professores
e alunos, propiciando o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para
uma aprendizagem significativa. Enfatiza o papel do professor como principal construtor de
seu próprio conhecimento, considerando seus conhecimentos prévios e suas necessidades
e principalmente foco como mediador para a construção e desenvolvimento de saberes de
seus alunos utilizando cada vez mais os meios digitais no âmbito escolar. Considera algumas
dificuldades encontradas pelos docentes para a realização da formação continuada e apropriação de novos saberes.

Palavras-chave: Formação Continuada; Tecnologia; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO
De maneira geral, buscamos conhecer a importância da formação docente para o uso
das tecnologias no ambiente escolar refletindo sobre suas propostas e reconhecendo o papel do
professor como essencial para que ocorra as mudanças necessárias para o uso das tecnologias
no ambiente escolar.
Este artigo tem como objetivo discutir o modelo de formação dos professores tendo
ênfase na empregabilidade das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC,
qualificando-os na expertise tecnológica e na midiatização digital, visando o fortalecimento das
atuações dos profissionais da educação com o rompimento de dogmas e ações reducionistas,
quanto a promoção de procedimentos didáticos e metodológicos diferenciados.
Consequentemente, essa dinâmica formativa permitirá o reconhecimento da eficácia das
conexões digitais na personalização das práticas pedagógicas e das tecnologias digitais como
recursos facilitadores da aprendizagem colaborativa e do aprimoramento das relações que irão
se estabelecer entre professor e aluno.
Neste círculo de atuação, como diz Santos (2008), é fato que as exigências postas pela
sociedade contemporânea, permeada de tecnologias, estão pautadas numa nova dinâmica para
a atuação docente, o que nos leva a perceber a necessidade da integração e formação dos
professores para o uso das novas tecnologias.
Neste modelo formativo destacar-se-á a utilidade das tecnologias no cotidiano escolar,
na integração de vivências e troca de experiências, as quais poderão ser compartilhadas e discutidas durante o processo de formação. Segundo Canabarro; Basso (2013), as várias ferramentas disponíveis atualmente mudaram o modo de nos comunicarmos. A amplitude de e dados
que são compartilhados diariamente na internet oferece um enorme acesso às informações e
conhecimentos que são produzidos por e para todos que têm acesso a ela.
Partindo desse pressuposto, elencamos aqui a necessidade de formação dos docentes
para a educação na atualidade, propiciando profissionais atualizados e preparados para acessar
e disponibilizar metodologias que possibilitem a aprendizagem de seus alunos no contexto atual.
É importante ressaltar que o uso das TICs exige uma mudança na forma de pensar e na
forma de organizar a grade curricular para que os professores possam ir além dos seus conhecimentos prévios de tecnologia, potencializando seu próprio conhecimento e a construção do
conhecimento de seus alunos.
A reflexão sobre as tendências atuais para o uso das tecnologias proporciona o desenvolvimento de estratégias de atuação dos docentes no âmbito escolar, sendo necessária sua
formação continuada para que realmente ocorra a formação adequada para o exercício das suas
funções no ambiente escolar:
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Além de promover alterações na concepção de ensino e aprendizagem, a utilização das
TICs modifica os papéis dos atores sociais envolvidos. Nessa nova perspectiva, o conhecimento
não é algo acabado, mas algo a ser construído continuamente pelos atores sociais. O professor
atua como um facilitador do aprendizado e o aluno deixa de lado o papel outrora passivo e assume ativamente as rédeas de seu processo de aprendizagem (MORAN, 2004, p.18).
Nessa concepção, essa formação continuada parte do pressuposto que o conhecimento
não é algo acabado, isto é, sempre há algo novo a aprender, novas competências a desenvolver
e novas situações a viver. Cabe ao professor entender essa nova realidade, estar aberto a novas
aprendizagens favorecendo seu desenvolvimento.
Refletir sobre as novas tendências de educação e se posicionar como aprendiz e mediador desse processo é fundamental para o sucesso da formação necessária para a formação
do professor contemporâneo.
Portanto, os conteúdos abordados neste estudo para a formação de professores e o uso
das Tecnologias para a atualidade necessita inicialmente de uma reflexão sobre os pressupostos
que embasam o uso das tecnologias nos diversos segmentos de ensino, fortalecendo a ação
de docentes no desenvolvimento de planejamentos e implantação de propostas educativas pedagógicas inovadoras.
Este estudo foi realizado por meio de análises bibliográficas e está dividido em três
partes onde serão abordados a formação docente, os conteúdos necessários para a formação
continuada e o papel do docente na integração das TICs na sala de aula.
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FORMAÇÃO DOCENTE
Para início desta discussão, apresentamos as contribuições teóricas que sustentam
essa posição, como CANDAU (2003), NÓVOA
(1995) e TARDIF (2002), que refletem para a
necessidade de se levar em consideração a
experiência e saberes docentes, suas expectativas e necessidades para uma formação de
qualidade.
Segundo estes autores, a tecnologia
está totalmente presente em todos os ambientes da sociedade atual e cabe a nós educadores estarmos atualizados e capacitados para
lidar com essa informação, criando a oportunidade de acesso dos nossos alunos, conciliando
os espaços de aprendizagem ao seu contexto
social, proporcionando o desenvolvimento de
competências e habilidades necessárias para
seu desenvolvimento e acesso virtual e potencializando seus conhecimentos em busca de
novas pesquisas e aprendizagens. Para isso,
o educador deve estar capacitado, necessitando de formação continuada para acompanhar
as rápidas mudanças que ocorrem na era digital, possibilitando o auxílio necessário para o
seu desenvolvimento pessoal e profissional e
garantindo uma formação adequada para mediar a aprendizagem de seus alunos (CANDAU
2003); (NÓVOA, 1995) e (TARDIF, 2002).

Para Nóvoa (1995), a aprendizagem
docente para inserção das tecnologias no ambiente escolar está cada dia mais necessário,
pois há a necessidade de aulas mais interativas
para atrair a atenção dos alunos, desenvolver
sua criticidade e sua curiosidade por aprender
algo novo.Considerando que esse ciclo profissional dos docentes é um processo complexo
e heterogêneo, a formação continuada rompe
com a padronização, criando novas possibilidades para desenvolver as competências necessárias para sua formação docente de acordo com suas necessidades e contexto social
ao qual está inserido.
A comunicação e a colaboração em
ambientes digitais favorece o seu desenvolvimento e a interação pessoal e interpessoal, colaborando com os outros no ambiente virtual,
trocando experiências e identificando a necessidade de resolver problemas de acordo com
sua necessidade. De acordo com Aoki (2004,
p. 45):

[…] as Tecnologias de Informação e
Comunicação – TICs, como recurso em situações de ensino-aprendizagem proporcionam
ao professor uma mudança de papel, pois este
deixa de atuar como “conhecedor”, “repassador” e “transmissor” do conhecimento, para
ser o “orientador”, ou “facilitador” e “promoveNesta concepção, as modalidades de dor” da construção do conhecimento (AOKI,
formação devem focar no professor reflexivo, 2004, p. 45).
valorizando seu trabalho e saberes prévios, conSabemos que é necessário que ocorsiderando suas experiências em sua atuação e
colaborando para aprender a aprender nesse ra essa mudança na educação da atualidade
contexto de professor mediador para o ensino sendo indispensável a mudança de pensamenna atualidade. É a partir de seus conhecimen- to do docente antigo onde seu principal papel
tos prévios e necessidades do contexto escolar era simplesmente transmitir conhecimento, torque deve ser traçado um plano de ação que nando o aluno passivo para receber essas indesenvolva uma metodologia adequada para formações. A desenvolvimento da consciência
permitir o desenvolvimento das competências docente sobre sua necessidade de formação
para o professor da atualidade é um passo funnecessárias para a sua aprendizagem.
damental para o sucesso de seu crescimento
profissional (AOKI, 2004, p. 45).
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Para que sejam alcançadas essas mudanças é essencial que o professor se auto
avalie para repensar sua prática e seu papel
como docente no ambiente escolar, verificando
que sua participação no processo de ensino
aprendizagem se dá através da orientação e
facilitação da aprendizagem, considerando a
participação de todos os envolvidos nesse processo (AOKI, 2004, p. 45).
Para o autor (2004), a participação
nos cursos de formação continuada visa seu
aprimoramento pessoal e profissional, sendo
necessário desenvolver competências capaz
de mediar essa construção de saberes, não
só de seus alunos mas também a de si própria. Essa formação deve ser continuada, isto
é, durante toda sua prática pedagógica, considerando sempre seus conhecimentos prévios
acumulados, sua valorização e reconhecimento profissional, colaborando para que ocorra as
mudanças necessárias para sua prática e desenvolvendo competências informacionais que
identificam, analisam e avaliam sua finalidade
e relevância docente.

CONTEÚDOS NECESSÁRIOS
A perspectiva de Cunha (2012), abrange a dimensão técnico-científica, as relações
interpessoais e a prática reflexiva. O primeiro
aspecto refere-se a sua prática educativa, suas
experiências e saberes, relacionando sua atuação ao contexto social que está inserido. Os
saberes acumulados ao longo de sua prática
servem como base para construção de novos
conhecimentos, novas didáticas e da reflexão
diária sobre sua prática docente. Segundo
Cunha (2012, p. 14):

O professor reflexivo explora estratégias que propiciam a melhoria de sua própria
aprendizagem, seu desenvolvimento pessoal e
profissional, trocando informações e experiências e garantindo que suas funções como docente sejam desempenhadas de forma a aprimorar seu conhecimento para a atualidade e
facilitar a aprendizagem de seus alunos.
Para Tardif (2002, p. 48), o que caracteriza os saberes práticos ou experienciais,
de modo geral, é o fato de se originarem da
prática cotidiana da profissão e serem por ela
válidos [...]. Os saberes adquiridos da experiência profissional constituem os fundamentos
de sua competência. É a partir deles que os
professores julgam sua formação anterior ou
sua formação ao longo da carreira.
Para o autor (2002), a pesquisa-ação
estimula uma investigação baseada em procedimentos auto reflexivos e coletivos, empreendendo-os de maneira a melhorar e a racionalizar suas próprias práticas educacionais,
repensando durante a formação sua prática
pedagógica e sua função social de educador
no que se refere a utilização das tecnologias
no âmbito escolar. Esses conhecimentos adquiridos ao longo de sua prática pedagógica
são fundamentais para nortear novas aprendizagens, aprendizagens essas que contribuirão
para seu crescimento pessoal e profissional.

Conforme Morin (1999), o segundo
aspecto que trata das relações interpessoais,
relaciona procedimentos necessários, presentes e eficazes nos ambientes escolares que é
a troca de experiências e informações entre
os docentes com o intuito de aprimorar seus
conhecimentos e resolver problemas atuais e
[...] é necessário que os saberes sis- futuros.
tematizados no cotidiano das salas de aulas
sejam socializados entre os professores para,
numa espécie de validação, permitir a procura
de referenciais teóricos que lhes possibilitem
o aprofundamento e diálogo reflexivo baseado
não somente na experiência individual, por vezes limitada, mas sobretudo, na discussão coletiva (CUNHA, 2012, p. 14).
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Para o autor (1999), a comunicação
possibilita aos educadores trocar informações
e experiências fortalecendo as relações interpessoais e estimulando a capacidade de gerir
o próprio conhecimento. Desta forma, é necessário que esses cursos de formação viabilizem
essa troca de experiências e informações através de plataformas e encontros presenciais
que favoreçam o debate e a colaboração entre
os docentes para sanar e resolver situações
problemas do cotidiano escolar.
Morin (1999) traz a “transdisciplinaridade” para a elevação dos conhecimentos educacionais realizando uma reelaboração de conceitos abordados em várias temáticas, sempre
partindo para a complexidade de o pensamento humano se desenvolver em articulação dos
conhecimentos obtidos e relacionados não somente no ambiente escolar mas fora dele também.
Esses debates e essa troca de experiências entre os docentes favorece seu potencial de resolver situações problemas no cotidiano escolar, desenvolvendo seu pensamento
crítico e favorecendo sua aprendizagem para
articular saberes docentes que agreguem conhecimentos necessários para desempenhar
sua função.Com o uso dessas novas informações adquiridas ao longo do processo de formação é possível adquirir conhecimentos relevantes que potencializam sua prática docente e
viabilizam uma aprendizagem significativa aos
seus alunos (MORIN, 1999).

Pela participação e gestão do trabalho
escolar, os professores podem aprender várias
coisas: tomar decisões coletivamente, formular
o projeto pedagógico, dividir com os colegas
as preocupações, desenvolver o espírito de
solidariedade, assumir coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu desenvolvimento profissional. Mas, principalmente
aprendem sua profissão. É claro que os professores desenvolvem sua profissionalidade
primeiro no curso de formação inicial, na sua
história pessoal como aluno, nos estágios, etc.
Mas é imprescindível ter-se clareza hoje de que
os professores aprendem muito compartilhando sua profissão, seus problemas, no contexto
de trabalho. É no exercício do trabalho que, de
fato, o professor produz sua profissionalidade.
Esta é hoje a ideia-chave do conceito de formação continuada. Colocar a escola como local de aprendizagem da profissão de professor
significa entender que é na escola que o professor desenvolve saberes e as competências
do ensinar, mediante um processo ao mesmo
tempo individual e coletivo (LIBÂNEO, 2004, p.
34-35).

É evidente que a troca de informações entre docentes é imprescindível para o
seu crescimento pessoal e profissional tornando necessário o favorecimento dessas trocas
durante a formação docente e no ambiente
escolar. O terceiro e último item relacionado
aos conteúdos necessários para a formação
docente elencados neste artigo e não menos
importante é a prática reflexiva. Ela deve estar
presente durante todo o processo de ensino
aprendizagem visando contribuir para o seu
Dessa forma, a necessidade de esta- aprimoramento e diagnóstico de mudanças nebelecer relações e trocar informações com o cessárias para alcançar os objetivos propostos
(LIBÂNEO, 2004, p. 34-35).
outro ganha uma proporção maior do que a
de simplesmente conviver, refere-se a aprender
Nessa perspectiva, a incorporação das
com o outro, respeitando seus saberes e apro- TICs permite a abertura de novas possibilidaveitando esta convivência para trocar informa- des para o fazer, pensar e conviver, ações que
ções que vão favorecer o crescimento pessoal são potencializadas com a presença dessas
e profissional de todos. É interessante a fala tecnologias. Isso ocorre na medida em que
de Libâneo (2004):
as TICs (re)organizam a visão de mundo de
seus usuários, acarretando mudanças na construção de cultura e conhecimento (BONILLA;
PRETTO, 2008, p.12).
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Para os autores (2008) exatamente a
partir da abertura para a aquisição de novos
conhecimentos que se promove a reflexão
sobre sua prática projetando uma formação
continuada adequada aos docentes e suas necessidades, contribuindo para uma visão de
mundo mais complexa do que a inicial favorecendo novas aprendizagens. O ato de refletir
sobre a sua prática cria novas possibilidades
de aprender a conviver com o outro, favorecendo a cultura de paz entre docentes e alunos no
ambiente escolar.
Contreras (2002) enfatiza a necessidade de viabilizar uma prática pedagógica fundamentada na teoria dos professores como
profissionais autônomos e reflexivos críticos,
acreditando que as reflexões sobre um trabalho intelectual crítico, supõem uma compreensão abrangente do trabalho profissional, da
missão e atuação da escola e dos fatores sociais, culturais e políticos que condicionam a
prática educacional.

PAPEL DO DOCENTE
O papel do docente na integração das
TICs na sala de aula favorece a construção da
relação do aluno com as tecnologias, a criação
de contextos de aprendizagens que promovem
o desenvolvimento de conhecimentos necessários para que ocorra a aprendizagem nos
espaços educativos informais. Para Imbernón
(2010, p.36):
Para que o uso das TIC signifique uma
transformação educativa que se transforme
em melhorar, muitas coisas terão que mudar.
Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que redesenhar seu papel e sua
responsabilidade na escola atual. Mas outras
tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e da própria sociedade (IMBERNÓN,
2010, p.36).
Segundo o autor, é necessário que o
docente desenvolva autonomia e criticidade
para lidar com um volume de informações consideráveis, a desenvolver habilidades de gerenciamento dessas informações e a tomada de
decisões do que fazer com elas, transformando
aquilo que já sabe em um novo conhecimento.

A reflexão diária sobre suas funções
como docente contribui para potencializar e
enfatizar a necessidade da formação continuada para o uso das tecnologias no ambiente
escolar, aumentando a compreensão de seus
afazeres docentes além do ambiente escolar,
considerando os aspectos sociais no qual está
Sabemos que muitas vezes os profesinserido (CONTRERAS, 2002).
sores encontram muitas dificuldades ao longo
de seu percurso docente, como por exemplo
Dessa forma, fica evidente a necessida- a falta de tempo para se especializar devido à
de da formação tecnológica para os docentes, dupla jornada de trabalho necessário para obintegrando conceitos e recursos que viabilizam ter um ganho razoável em relação a outras cara construção de conhecimento e favoreça a co- reiras. Além disso, a falta de estrutura encontraoperação, a criatividade e o desenvolvimento das nas escolas também é um dificultador que
de competências digitais necessárias para a foge do seu controle, pois muitas vezes não
formação de alunos na era digital, necessidade consegue desenvolver uma aula interativa por
cada dia mais importante, pois a informação déficit de equipamentos necessários dentro da
está presente de forma rápida e precisa nos própria unidade (IMBERNÓN, 2010).
meios digitais, se fazendo necessário a atualização e acesso com equidade de docentes e
alunos favorecendo suas aprendizagens.
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É importante que o professor utilize diferentes modelos de apresentações permitindo aos alunos a oportunidade de criar novas
formas de organizar as informações recebidas.
Para isso, é necessário ter uma boa estrutura
de equipamentos digitais disponíveis em seu
ambiente de trabalho.

Vieira (2011, p. 134) vem dizer que:
“Temos que cuidar do professor, porque todas
essas mudanças só entram bem na escola se
entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não há como substituir o professor. Ele
é a tecnologia das tecnologias, deve se portar
como tal”. Esse cuidado com o professor é essencial para que ele desenvolva uma mentalidade central que o torne principal agente de
aprendizagem nessa formação. Novas aprendizagens transformam vidas e se reinventar
pedagogicamente nunca foi tão necessário no
contexto de educação em que vivemos.

A formação continuada propõe o incentivo ao desenvolvimento de novas competências aos educadores, pois somente dessa
forma poderá mediar a aprendizagem de seus
alunos de forma mais eficaz, favorecendo essa
mediação entre professor e aluno que propicia
uma aprendizagem de qualidade. Silva (2010)
Vieira (2011) complementa que, desta
aponta o seguinte:
forma, o papel do professor é extremamente
importante para que ocorra essas mudanças
É preciso considerar que as tecnolo- necessárias no âmbito escolar, pois é a partir
gias - sejam elas novas (como o computador dele que poderemos introduzir essas mudane a Internet) ou velhas (como o giz e a lousa) ças na escola, incentivando seu desenvolvicondicionam os princípios, a organização e as mento digital tão necessário para a educação
práticas educativas e impõem profundas mu- atual. É necessário que o professor desenvolva
danças na maneira de organizar os conteúdos a consciência da necessidade contínua de fora serem ensinados, as formas como serão tra- mação ao longo de sua prática, pois é desta
balhadas e acessadas as fontes de informação, forma que ocorrerá o favorecimento e o desene os modos, individuais e coletivos, como irão volvimento das competências e habilidades
ocorrer as aprendizagens (SILVA, 2010, p.76). necessárias para um melhor desempenho em
sala de aula, propiciando novas aprendizagens
Nesta visão, o ato didático do docente e criando a possibilidade de potencializar e dedeve estar bem planejado visando contemplar senvolver novas habilidades em seus alunos.
os conteúdos e finalidades de ensino, considerando a interação de seus estudantes, os meios
de acesso as TICs e sua aprendizagem mesmo
que muitas vezes as dificuldades encontradas
ao longo do caminho encontram a necessidade de reorganizar e planejar aquilo que foi planejado inicialmente. Essas atividades se especificam e devem se adaptar as necessidades
dos alunos, determinando sua aprendizagem
e sua interação com os outros independente
da forma que for trabalhado, considerando e
favorecendo as novas aprendizagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tecnologia é uma realidade cada vez mais presente na sociedade atual sendo indispensável sua inserção no ambiente escolar, proporcionando novas aprendizagens a todos os
envolvidos no processo de ensino aprendizagem.Dessa forma, entendemos que o professor necessita, ao longo de sua prática pedagógica, desenvolver e transformar novos conceitos sobre
a educação para atualidade. O desenvolvimento pessoal e profissional direcionado a utilização
do uso dos meios digitais em sala de aula se torna indispensável para o bom desenvolvimento
de sua prática pedagógica, sendo fundamental seu aprimoramento contínuo.
A formação docente deve partir de seus conhecimentos prévios favorecendo e potencializando o desenvolvimento e aprimoramento de novas habilidades que serão necessárias
para seu desenvolvimento e prática docente.Os conteúdos são extremamente importantes pois
revelam a necessidade e realidade de cada professor, propiciando a troca de informações entre
eles, direcionando a viabilizando a resolução de situações problemas encontradas diariamente
no contexto escolar.
Há portanto a necessidade de ação e reação e de uma mudança de postura docente que
viabilize uma formação contínua e efetiva de novos saberes propiciando novas aprendizagens e
novas maneiras de ensinar. Fica evidente o papel do professor como mediador desse processo
de ensino aprendizagem se colocando com aprendiz e facilitador de novos conhecimentos.
O professor ao longo de sua jornada de trabalho tem o poder de se colocar diariamente
como autor principal do processo de ensino aprendizagem, sendo necessário ao longo desse
percurso sua reflexão pessoal, sempre produzindo sua profissionalidade e desenvolvendo novas
práticas para planejar e replanejar suas ações, visando contribuir de forma crescente em sua
própria aprendizagem quanto para aprendizagem do outro.
É necessário cuidar do professor para que ocorra as mudanças necessárias no ambiente escolar, incentivando sua formação, seu desenvolvimento pessoal e profissional, valorizando
seus conhecimentos e experiências.É necessário ainda, aliar novas tecnologias a metodologia
de ensino mesmo que muitas vezes não são encontradas condições favoráveis no ambiente
escolar.
O uso das tecnologias no ambiente escolar vai além do saber fazer, trata-se de fazer diferente, isto é, procurar melhorar didaticamente a proposta de ensino para ensinar diversos conteúdos de forma mais interativa e atual. A educação é a base para a formação de cidadãos preparados para a vida sendo necessário sua inserção no mundo digital, sabendo usufruir desses
recursos e favorecendo sua aprendizagem e desenvolvimento pessoal para a sociedade atual.
Capacitação e treinamento para os docentes é essencial para que se sintam seguros e
preparados para lidar com o uso das tecnologias em sala de aula direcionando de forma adequada o acesso e inserção de seus alunos no contexto digital, favorecendo e potencializando
suas aprendizagens, considerando sua individualidade e potencial.
Dessa forma, acreditamos que a formação docente para o uso
das tecnologias no ambiente escolar se faz necessário para o ensino
de qualidade tão necessário para a atualidade, tornando o professor
agente em constante transformação, reconstruindo conhecimentos e
estratégias para enfrentar as mudanças que ocorrem cada vez mais
rápido na educação contemporânea.
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A TEORIA DAS CORES: UMA ANÁLISE
SOBRE SUA APLICAÇÃO NO AMBIENTE
ESCOLAR

RESUMO: Qualquer objeto observável é dotado de cor, isso porque o fenômeno que conhecemos como cor, nada mais é que a refração da luz branca, onde parte da energia refletida é
absorvida e esta frequência de energia restante é absorvida pelos olhos. Este é o fundamento
científico das cores elaborado por Newton. Após anos da elaboração científica da teoria das
cores, outros pensadores como Goethe buscaram repensar na teoria das cores através de um
viés humanista. Ao fazer isto, estes pensadores analisaram não apenas as características científicas do fenômeno “cor”, como também sua influência no ser humano, chegando à conclusão
de que: as cores têm influência fisiológica e psicológica sobre o observador, sendo cada cor,
dotada de um significado. Neste trabalho, buscaremos compreender um pouco mais sobre a
teoria das cores e analisar alguns dados sobre como está se aplica no meio escolar.

Palavras-chave: Cor; Teoria; Cores; Goethe.
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INTRODUÇÃO

A

s cores que enxergamos são produzidas pela luz do sol, que aparentemente é
branca, na verdade é composta pelas cores do espectro solar. Quando a luz do
sol ilumina um objeto, algumas dessas cores são absorvidas pelo objeto, enquanto as outras são refletidas na direção dos olhos que as identificam.
As cores exercem diferentes efeitos fisiológicos sobre o organismo humano e tendem,
assim, a produzir vários juízos e sentimentos. Manoel de Barros dizia que “a importância de uma
coisa há de ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”. A cor exerce uma
função fundamental em qualquer processo de comunicação, por isso merece uma atenção especial. É um componente com grande influência no dia a dia de uma pessoa, interferindo nos
sentidos, emoções e intelecto; pode, portanto, ser usada deliberadamente para se atingir objetivos específicos.
Devido às suas qualidades intrínsecas, a cor tem capacidade de captar rapidamente - e
sob um domínio emotivo - a atenção do comprador. A cor exerce ação tríplice: a de impressionar,
a de expressar e a de construir. A cor é vista: impressiona a retina. É sentida: provoca emoção. É
construtiva, pois tendo um significado próprio, possui valor de símbolo, podendo assim, construir
uma linguagem que comunique uma ideia.
É justamente por esta presença natural e inegável da cor à nossa volta, que este trabalho busca analisar a teoria das cores sob um recorte específico: Como a psicologia das cores
se aplica em um ambiente educacional. Para atingir este objetivo, o trabalho segue a linha de
uma pesquisa bibliográfica, onde abordaremos autores e pesquisadores que anteriormente já se
aventuraram nesta área para responder nossas perguntas. Gil (2002, p. 44) afirma: “A pesquisa
bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos”.
O presente trabalho está dividido em três seções: na primeira, visamos pesquisar e
compreender as duas principais linhas de pensamento sobre a teoria das cores – o pensamento
Newtoniano, que é totalmente científico, e a linha de pensamento iniciada por Goethe, onde há
o interesse na relação evento/ ser humano.
Na segunda seção, buscamos recolher e compreender o simbolismo por trás de cada
cor, levando em conta que estes simbolismos são abstratos e admitem diversos significados
distintos em relação à localização geográfica e tempo.
Na terceira e última, buscou-se reunir artigos e autores que basearam suas pesquisas
sobre a teoria das cores em ambientes escolares e os benefícios que as atividades relacionadas
com as cores propiciam, afim de compreender de que forma essa teoria se relaciona ao ambiente educacional.
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A TEORIA DAS CORES E SEUS
PRINCIPAIS PENSADORES
Em primeiro lugar precisamos compreender a origem da teoria das cores e quem são
seus principais pensadores, tal quais seus pensamentos contribuições. Desde muito cedo se
compreende a importância das cores na área
de comunicação, e na última década, começou-se a pensar em sua importância em outras
áreas, entre elas, a educação. A cor não só
tem função estética, como também a o potencial de impressionar, expressar e construir significado. Prado Jr. (1970) comentou que não
se trata mais de uma física da luz, mas uma
fenomenologia do visível.
Se em tempos passados, a cor era um
elemento alegórico é meramente resultado da
refração da luz, hoje entendemo-las também
como intenção. Na opinião de Pedroso (2002),
o autor afirma que em nenhuma outra época a
cor foi tão abertamente empregada quando no
século XX adiante. Esta mudança deveu-se às
novas tinturas, luzes e materiais, em que mensagens de todos os tipos, cada vez mais coloridas, inauguram uma era cultural que faz jus à
realidade.
Partiremos então do princípio fundamental de compreendermos exatamente o objeto de estudo: as cores. Tomando por exemplo um simples objeto aleatório, como um cubo
azul. A cor azul que enxergamos não é necessariamente a cor do objeto, mas sim da luz natural refletida em sua superfície. A luz natural
no planeta terra - principalmente a luz do Sol –
é branca. A luz branca é a mistura de todas as
cores, e ao bater no objeto azul, há a refração
de determinadas ondas de luz, que são captadas por nossas retinas como azul.
O precursor e mais conhecido pensador da teoria das cores em seu campo físico foi
Isaac Newton, em sua obra Opticks, publicada
em 1704, onde Newton apresenta sua teoria
das cores. Através de uma série de experimentos, Newton contraria o pensamento da época

de que tanto cores quanto a própria luz seriam
energia, e defende a hipótese – hoje aceita
como fato científico – de que a luz são ondas
eletromagnéticas. É através das mesmas experiências que Newton fez durante seus estudos
científicos, que hoje ensinamos para as novas
gerações sobre conceitos básicos de luz e cores. Um bom exemplo disto é a experiência da
desfragmentação da luz do Sol através de um
prisma, projetando um espectro solar. Os estudos de Newton (1704) são bastante mais complexos do que isto, sendo ele um dos pioneiros a utilizar uma abordagem matemática para
sustentar suas teorias. A experiência do prisma
é sem dúvida o primeiro contato que grande
parte dos alunos de hoje tem com a física.
A partir das pesquisas de Newton
(1704), muitas outras descobertas na área da
física foram feitas, como cores além das perceptíveis a olho nu até temperaturas para cores
diferentes. Além dos campos de saber da física, outros pesquisadores de diversas áreas de
saberes começaram a pesquisar sobre a teoria
das cores. Sendo um desses de extrema relevância até hoje Johann Wolfgang Von Goethe.
Em sua obra “Tratado sobre as cores”,
publicado em 1810, com um volume total de
1400 páginas, Goethe, ao contrário de Newton, não traz uma análise física, mas se vale do
termo “fenomenologia”. Para Gherman (2001),
a metodologia goetheanística é qualitativa, e
não quantitativa. Você usa o pensar espacial,
imaginativo e integrado ao sentimento.
Goethe reformulou a teoria das cores de
uma maneira oposta às teorias Newtonianas,
sendo o primeiro a ousar confrontar as ideias
de Newton sobre luz e cor. Enquanto Newton
via as cores como um fenômeno puramente físico, Goethe concebeu a ideia de que as sensações de cores que surgem em nossa mente
são moldadas pela nossa percepção – pelos
mecanismos da visão e pela maneira como
nosso cérebro processa tais informações. Seu
trabalho continuou a fascinar cientistas mesmo
após muitos anos, grandes nomes tais quais:
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Hermann Von Helmholtz, Werner Heisenberg,
Walter Heitler e Carl Friedrich Von Weizsäcker:
Galileu, em plena revolução científica
no século XV, excluiu do âmbito científico o
que ele chamava de “qualidades secundárias
da alma” (percepção da beleza, sentimentos,
elegância, perfume, etc.). Ele considerava ciência apenas quando era possível matematizar e
quantificar o fenômeno, o que fora denominado
“Qualidades primárias”. A arte e o sentimento
foram banidos da ciência [...] Enquanto na revolução científica a ciência fecha as portas para
as artes, no século XVIII a arte é convidada
a participar do método científico por Wolfgang
Von Goethe, que reintegra a arte como “maior
intérprete da natureza”, inaugurando uma metodologia fenomenológica (GHERMAN, 2001,
p. 266).
Ao compreender a natureza de ambas
as pesquisas de Newton e Goethe, pode-se
verificar como ambas apontam para objetivos
completamente opostos. Enquanto Newton
aplicou seus esforços em compreender os aspectos científicos em torno da luz e das cores,
Goethe voltou suas pesquisas para compreender a relação cor/ ser humano:
As cores são ações e paixões da luz.
Nesse sentido, podemos esperar delas alguma
indicação sobre a luz. Na verdade, luz e cores
se relacionam perfeitamente, embora devamos
pensá-las como pertencendo à natureza em
seu todo: é ela inteira que assim quer se revelar ao sentido da visão. (Doutrina das Cores).
Esboço de uma Doutrina das Cores (GOETHE
- tradução de MARCO GIANNOTTI).

PSICOLOGIA DAS CORES
Conforme buscamos conceituar no
primeiro capítulo, a linha de pensamentos iniciada por Goethe e hoje continuada por diversos pesquisadores, traz uma interpretação humanística. Para Goethe, apenas a observação
sem reflexão não seria um estímulo. Segundo
o autor, o estimulo é aquilo que vai além da
simples observação ao levar o observador a
tirar suas próprias conclusões a partir de seu
referencial teórico e bagagem de vida. “Cada
olhar envolve uma observação, cada observação uma reflexão, cada reflexão uma síntese:
ao olharmos atentamente para o mundo já estamos teorizando.” Doutrina das Cores. Esboço
de uma Doutrina das Cores (GOETHE (tradução de MARCO GIANNOTTI).
Dentre os tantos teóricos que se empenharam a estudar as propriedades e conceitos
por trás da teoria das cores, escolhemos abordar as análises de três importantes nomes:
Goethe (1810); Kandinsky (1954) e Pedrosa
(2002). Em meio a tantos autores, optamos
por estes porque suas pesquisas, apesar de
ricas em detalhes e informações, são bastante
concisas. Os autores englobam conceitos, aspectos físicos, históricos, psicológicos e estéticos das cores, além de também levar em conta que grande parte dos significados aplicados
às cores se deve a aspectos culturais. Logo,
os autores não abordam um significado único
à determinada cor, levando em consideração
o quão abstrato este tema pode tornar-se. Nos
parágrafos que se seguem, buscamos listar e
exemplificar estes conceitos, já de segundo Pedrosa (2002), cada cor traz consigo uma longa
história.
Vermelho: uma das três cores primárias, ou seja, é indecomponível. É a cor mais
saturada das cores, decorrendo em um maior
destaque em relação às demais cores. Especialistas afirmam que o vermelho seja a primeira cor que as crianças conseguem ver claramente, por volta dos 4 meses. Uma cor quente
por excelência. Segundo Pedroso (2002), cor
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do fogo e do sangue, o vermelho é a cor mais
importante para muitos povos, por ser a mais
intimamente ligada ao princípio da vida. Na antiguidade, o vermelho foi à cor que representava divindades como Marte na Roma, e Dionísio
na Grécia. Para os cristãos, é a cor que representa o amor divino.

A cor amarela é naturalmente expansiva, parecendo ocupar mais espaço do que
realmente ocupa principalmente se relacionada
com cores claras. Ampla e ofuscante, segundo
KANDINSKY (1954) representa o calor, a energia, a juventude e a claridade. Em oposição,
a natureza expansiva do amarelo também se
relaciona à impaciência, à doença, e depenNo oriente, a cor vermelha evoca calor, dendo do tom, ao veneno.
intensidade, dinamismo, ação, paixão e transAzul: terceira e última cor primária.
passa tendências expansivas. Em contrapartida, esta cor também pode passar a mensagem Todas as cores que se misturam com o azul
de raiva, guerra e agressividade. Uma cor es- esfriam-se, sendo o azul a mais fria das cores.
timulante e dinâmica por excelência é comu- A mais profunda das cores, Pedroso (2002)
mente utilizada em conjunto com outras cores a considera como a própria cor do infinito e
para alcançar um equilíbrio. Por destacar-se fa- dos mistérios da alma. No Budismo Tibetano,
cilmente sobre as demais, é bastante utilizada o azul é a cor da sabedoria transcendental, da
potencialidade, a imensidão do céu azul. Na reem espaços festivos e meios publicitários, senpresentação cristã, Jesus é representado com
do que a combinação de vermelho e amarelo é
os pés sobre o azul significativo da abóbada
amplamente conhecida por estimular o apetite.
celeste. Escolhida como símbolo da nobreza,
daí a expressão “sangue azul”. Simboliza jusAmarelo: a segunda das três cores pritiça, lealdade, beleza, boa reputação, nobreza
márias, e uma das cores quentes. É a mais
e fidelidade. Associado diretamente à água, ao
clara das cores, e a que mais se aproxima do céu e à paz. Tem um efeito limitador do apetite,
branco em uma escala de tons. Segundo os es- uma vez que raros são os alimentos em estado
tudos químicos de Goethe (1810), todo branco natural desta cor. Usada em escritórios aumenque escurece tende a se tornar amarelo, assim ta a produtividade e a criatividade. Como uma
como todo preto que clareia tende a tornar-se cor naturalmente refrativa, o uso demasiado do
azul. No antigo Egito, o amarelo aparece no li- azul pode causar sentimentos negativos.
vro dos mortos, palácios, templos, decorações
e utilizado para colorir os corpos femininos.
Laranja: uma cor binária, resultado da
Também estava ligado ao disco solar e à figura mistura do amarelo com o vermelho. Uma cor
de Osíris. Na Grécia antiga o amarelo simboliza quente por excelência, ele sintetiza bem as
o carro de Apolo, deus da luz. Para o budismo, propriedades das cores que lhe dão origem.
o amarelo se relaciona com o elemento terra. Assim como o amarelo, dá a sensação de
Para os cristãos, o amarelo é a cor da eternida- expansão, tendo grande poder de dispersão.
de e da fé. PEDROSO (2002) nos traz que ape- Rebaixado com o preto, adquire colorações
sar da diversidade de significados atribuídos terrosas. Se misturado ao vermelho, cria uma
ao amarelo em diversos períodos históricos, o cor ainda mais enérgica e agressiva. Clareaque se evidencia em todos os tempos são sua dor com amarelo, se ilumina. Na antiga Roma,
o flammeum, véu nupcial laranja, significava
ligação com o ouro, o fruto maduro e o Sol.
plenitude no casamento. Dionísio era retratado
trajando laranja para as festas em sua honra.
Corresponde à aurora e ao nascimento de um
novo dia, ao fogo, à energia, juventude, criatividade, emoção e entusiasmo. Esta cor também
pode representar mutação, inconstância, instabilidade, dissimulação, hipocrisia e cautela.
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Verde: uma das cores binárias é obtida
através da mistura do amarelo e azul. Aberti
(1435), vinculando as cores aos quatro elementos naturais, preferiu vincular a cor verde
ao elemento água. Na China o verde significa
o abalo e a tempestade, ligando-se também
ao elemento bosque. No Egito, o escaravelho
verde era o símbolo da ressurreição. Na idade
média a cor verde assumiu significado oposto,
ligando alguém à bruxaria e ocultismo. No Islã
era a cor do conhecimento. Hoje a cor verde
é internacionalmente ligada à sustentabilidade.
Significa o bosque, a verdura, esperança, civilidade, amor familiar, honra, cortesia,
amizade, domínio, obediência, lealdade e proteção.

dra. A cor violeta foi considerada o símbolo da
alquimia, simbolizando influencia, persuasão,
domínio hipnótico e mágico. É a cor do equilíbrio, e reúne as qualidades das cores que lhe
dão origem: A energia do vermelho e a mansidão do azul. Para Pedroso (2002), representa
a lucidez, a ação refletida, equilíbrio entre os
sentidos e o espírito, a paixão, a inteligência,
amor além do romântico e a sabedoria. Tons
mais escuros de violeta são comumente empregados em vilões de histórias infantis.
Marrom e tons terrosos: cores que derivam do amarelo ou do laranja escurecido. Nas
artes, os tons marrons são amplamente empregados para aliviar a vibração de cores puras e
descer seus tons. Simboliza a terra, a madeira,
o terreno e natural. Em contrapartida também
admite significado de penitência, sofrimento,
aflição e humildade.

Para Pedroso (2002), é infinita a gama
de escalas de situações resultantes da combinação de verde e amarelo, tornando o verde
uma das melhores cores para a decoração de
Branco: é a síntese aditiva de todas
interiores. Seu poder é tranquilizante e até se- as cores coloridas. O que se chamam como
dativo quando claro:
branca é a superfície capaz de refletir o maior
número possível de raios contidos no espectro
O verde absoluto é a cor mais calma solar. Na antiguidade, o branco não era citado
que existe. Não é o centro de nenhum movi- entre as cores principais. A definição de Lemento. Não se acompanha nem de alegria, onardo da Vinci permanece até a atualidade,
nem de tristeza, nem de paixão. Não solicita em que se nega ao branco a qualidade de cor.
nada, não lança apelo. [...] A passividade é Do ponto de vista físico o branco é a soma de
caráter dominante do verde absoluto (KAN- todas as cores, psicologicamente, é a ausência
DINSKY, (1954, p 67).
das mesmas. Pedroso (2002) nos apresenta
que os sentidos simbólicos emprestados ao
Através da citação de Kandinsky, po- branco decorrem desta natureza, que faz lemde-se entender que a mistura do azul, uma das brar as duas extremidades da infinita linha do
cores mais frias, com o amarelo, uma cor natu- horizonte.
ralmente expansiva, o verde puro admite uma
impressão de neutralidade.
O branco está presente em vários rituais e religiões distintas, o branco indica mutaVioleta: é o nome genérico que se ções e transição do ser, representando o ciclo
dá às cores formadas pela mistura de azul e entre morte, nascimento e ressurreição. Para
vermelho, também conhecido como roxa. Em Pedroso (2002), em todo pensamento simbóliseus limites mais escuros se de baixa satura- co, a morte precede a vida, todo nascimento é
ção, tem grande capacidade de dispersão. É a um renascimento. Daí a ideia primitiva do brancor estrema do espectro solar, tendo após ela co como cor da morte e do luto. Esteticamente,
apenas o raio ultravioleta, que não é visível aos o branco sempre figurou o reino das infinitas
olhos. Os faraós do antigo Egito usavam ame- possibilidades. Van Gogh se perguntava se
tistas como adornos; a bíblia relata os trajes não poderia pintar com branco sobre um muro
dos sumos sacerdotes adotados com esta pe- branco.
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Na sociedade ocidental, o branco é a
cor da pureza, uma promessa, a expectativa de
um fato a desenvolver-se. Destes conceitos se
originam costumes como: as vestes brancas
na primeira comunhão cristã e a brancura virginal das noivas. Como reflexo da atualidade, o
branco encontrou seu maior significado a partir
do século XX, simbolizando a paz entre os povos, empregado na bandeira da Organização
das nações unidas (ONU).

APLICAÇÃO DA TEORIA DAS CORES
EM AMBIENTES ESCOLARES

No terceiro momento deste trabalho,
buscamos reunir informações sobre como a teoria das cores se aplica no meio escolar. Para
isso, pesquisou-se por livros, artigos e periódicos sobre o tema. O trabalho com as cores
começa desde a educação infantil e contribui
para o desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas, do raciocínio lógico, dos
Preto: não é cor ou luz, o preto puro in- sentidos, além de outras habilidades.
dica privação total de luz. O preto absoluto não
existe em na natureza. Misturado ao branco,
É importante que diferentes tonalidaproduz uma cor neutra por excelência: o cinza: des sejam exploradas na educação infantil e
Não é sem razão que o branco é o ornamento da alegria e da pureza sem mancha,
e o preto o do luto. O equilíbrio dessas duas
cores, obtido por uma mistura mecânica, dá
o cinza. É natural que uma cor produzida não
tenha nem som nem movimento (KANDINSKY
(1954, p. 70)
Quando misturado às cores claras, rebaixa-as, criando tonalidades desagradáveis,
que se interpretam psicologicamente como influenciadas por dados negativos. Cores vivas
contornadas com preto ganham destaque e
iluminação. Devido à sua agressividade, a cor
preta sempre foi um desafio em seu uso, apesar de ganhar algum destaque em vestimentas
e acessórios nas últimas décadas.
Para Pedroso (2002), psicologicamente o preto encarna a profundeza da angústia
infinita, e aparece como símbolo da perda irreparável. Evoca o caos, o nada, o céu noturno,
as trevas terrestres, o mal, a tristeza, o inconsciente e a morte. Biblicamente está ligado à
morte e a condenação.

que alguns estereótipos sejam desconstruídos,
como por exemplo rosa cor de menina, azul
cor de menino. Esta é uma característica que
os pais ensinam quando mencionam cores.
Uma das melhores formas de estimular o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças
é através da brincadeira, e na brincadeira a
criança está cercada de objetos e ao observar
a cor de um objeto, automaticamente dotamos
tal cor de significado e assimilamos a algum
conhecimento prévio. Conforme Farina (2006),
as cores influenciam a vida das pessoas tanto no caráter fisiológico quanto psicológico as
cores proporcionam alegria, tristeza, exaltação
no ambiente escolar os professores precisam
oferecer diversas estratégias que estimulem e
despertem a curiosidade do universo das cores.
Atividades com materiais diversos, tintas, gizes coloridos, leituras diversas que envolvam cores, jogos e brincadeiras que precisam
discriminar cores e a observação do ambiente,
as cores da natureza que os cercam. As cores
também podem proporcionar estados triste e
depressivos, assim como calor-frio, equilíbrio-desequilíbrio, ordem-desordem. Como exemplo pode-se citar uma experiência de Guimarães (2004, p.1) ocorrida em um hospital, onde
em diálogo entre uma psiquiatra e uma enfermeira, é revelado como a cor da camisa do
paciente altera seu comportamento.
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A cor, como uma característica comum
de qualquer objeto refletido pela luz, não possui relevância apenas em vestimentas, como
também em ambientes internos. Zang e Camiloti (2012) nos afirmam que contemporaneamente, pode-se verificar nas residências e outros locais, que os ambientes são construídos
por cores distintas, evidenciando-se o fato de
que cada espaço de uma casa repercute em
atividades diferentes.

ranja é benéfico para as crianças tímidas, mas
também para as extrovertidas, porque canaliza
suas energias para a criatividade”. Portanto, a
cor influencia no comportamento e bem-estar
da criança.
Em sua pesquisa de campo, Zang e
Camiloti (2012) nos relatam como o uso de
quatro cores distintas (azul, amarelo, vermelho
e verde) afetou o humor das crianças em creches. Podemos observar uma pequena tendência semelhante aos simbolismos estudados no
capítulo anterior: O azul provocou tranquilidade; O amarelo desagradou uma criança e as
demais apresentaram alegria e espontaneidade; A vermelha também desagradou uma das
crianças e houve um caso de agressividade;
por último a cor verde provocou alegria.

As cores contemplam uma força poderosa, agindo como uma espécie de lei; a massa de um objeto pode aparentar maior peso
ou leveza conforme a cor utilizada. Para Farina
(2006), uma superfície branca também propõe
a impressão que é maior, quando comparada
a uma de tonalidade escura. As cores quentes
carecem de um espaço menor, pois se expandem, causando, assim, a impressão do amEsta pesquisa é muito interessante por
biente ampliado.
dois motivos: Primeiro, porque ela exemplifica
como essa significação através das cores é naPara Zhang e Camiloti (2012) as co- tural e presente desde muito cedo. Uma crianres devem agregar-se de harmonia, porque de ça em idade de creche não saberia explicar
nada adianta cada espaço conter tonalidades por que o azul dá a sensação de tranquilidade
distintas se não forem aplicadas com sabedo- e a vermelha a deixa em alerta, porém capita
ria, logo, um ambiente que serviria, por exem- estas informações. O segundo motivo é como
plo, para descansar, não acabará proporcio- a reação de cada ser humano é individual. Por
nando essa função. Guimarães (2004) aborda exemplo, a cor amarela normalmente passaria
que quando uma composição cromática está luz, alegria ou energia, mas desagradou uma
em equilíbrio, apresenta dinamismo. As cores das crianças. A cor vermelha também é uma
manifestam também características de peso, cor agressiva e expansiva por natureza, mas
movimento, distância, provocando, dessa ma- apenas um dos alunos demonstrou comportaneira, emoções diversas no observador.
mento agressivo.
Partindo desta linha de raciocínio que
relaciona a cor presente na decoração e no
ambiente com as reações alcançadas, os autores Zang e Camiloti (2012) baseia sua pesquisa em analisar como a cor aplicada no design
de interiores influencia no comportamento dos
alunos. Como cita Marie Lacy (1996), o contato com “tons quentes de rosa, pêssego e damasco proporcionarão às crianças a sensação
de segurança que é tão importante para elas”.
[...] e os tons claros combinados com estas
cores quentes criam um ambiente relaxante,
calmo. Ainda Lacy (1996, p.45) afirma: “O la-

Em sua resolução sobre o design de
interiores, a partir de suas observações os autores indicam o uso de tons de azul e verde
claro para áreas de descanso. Áreas de lazer
ou em que há atividades mais dinâmicas, recomendam o uso de tonalidades quentes como:
amarelo, pêssego, laranja ou um tom leve de
verde.
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Na área infantil, Farina (2006) aponta
que são realizadas demasiadas atividades com
as crianças relacionadas ao universo das cores:
A ludoterapia – terapia por meio de brinquedos e jogos obtendo a cor papel predominante por cooperar positivamente no crescimento
harmônico e equilibrado. Consiste no uso especialmente do brinquedo colorido, dentro de
um equilíbrio exato, cuja manipulação irá influir,
beneficamente, no sistema nervoso da criança,
proporcionando-lhe uma liberdade interior que,
mais tarde, no decorrer da vida, vai capacitá-la
em suas próprias escolhas e opções (FARINA,
2006, p. 93). Sendo assim, outros benefícios
estão relacionados ao trabalho com cores na
educação básica:

COORDENAÇÃO MOTORA
Atividades de colorir, por exemplo, necessita dos movimentos das mãos, os dedos,
os pulsos e até os braços, a partir dos chamados movimentos e traços finos, fundamentais
na manipulação de pequenos objetos e também para a aquisição da escrita e escrita (FARINA, 2006).

NOÇÃO DE ESPAÇO E LIMITES
Habilidade que está relacionada ao ato
de colorir, iniciando com tintas e papéis maiores, até alcançar a habilidade de pintar com
pontas finas em pequenos espaços. A criança
precisa ficar atenta aos limites impostos pelas
linhas dos desenhos, ao mesmo tempo em que
trabalha a combinação de cores, reconhece o
espaço trabalhado (FARINA, 2006).

ASSOCIAÇÃO
Quanto mais a criança explora o universo das cores, mais atentas elas ficam ao universo colorido que está ao seu redor. Passam
a observar que determinadas coisas possuem
cores específicas, como o azul do céu, a grama
verde e o branco das nuvens (FARINA, 2006).

Que há simbolismo das cores é inegável. E justamente como um caráter simbólico, é
sempre muito importante lembrar que, conforme Luciano Guimarães (2004) ressalta, as cores são processadas de uma forma muito individual para cada pessoa. Aspectos simbólicos
são guiados pelo meio cultural, pela história,
CONCENTRAÇÃO E COORDENAÇÃO
pelo tempo, idade, classe social, gosto e prinDOS OLHOS
cipalmente pela própria individualidade do ser.
Sendo assim, apesar da pesquisa demonstrar
O aprendizado das cores, permite que tendências de comportamentos, sentimentos e
a criança desenvolva a capacidade de concen- benefícios em relação ao uso das cores e o
tração e a coordenação dos olhos, o foco e seu trabalho no ambiente escolar, isso não se
ângulo da visão (FARINA, 2006).
faz regra, sendo cada interpretação pessoal e
individual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral do estudo foi analisar a influência das cores através da teoria das cores
de alguns pensadores e observar a aplicabilidade destes conceitos em ambientes escolares.
Através desta pesquisa, pudemos compreender exatamente qual a linha de pensamento
Goetheana sobre a teoria das cores, e como – após ser complementada por diversos autores
da atualidade – na ajuda a compreender as cores como fenômenos psicológicos, não apenas
físicos.
Como característica psicológica, é interessante compreender que conceitos e simbologias aplicadas às cores dependem de fatores, tanto internos quanto externos, o que torna estas
características pessoais e individuais. Sendo assim, não é possível chegar a um resultado definitivo e concreto. A pesquisa aqui apresentada teve por objetivo explicar a psicologia das cores
como uma tendência que pode ser notada entre as pessoas, e não como uma lei irrefutável.
Não se trata aqui de transmitir fórmulas retóricas, que podem ser repetidas centenas de
vezes sem que se reflita ou sem que levem à reflexão. Ao contrário, aqui se trata propriamente
de fenômenos que devem se tornar presentes à visão do corpo e da mente, a além de se poder
reconstruir com clareza, para si e para outros, sua origem e desenvolvimento.
Também é importante observar como a teoria das cores, em sua origem, foi formulada
no século XIX, mas as pesquisas que direcionam estes conhecimentos para a área da educação
têm pouco menos de duas décadas. Isso nos mostra como, apesar de a “teoria das cores” serem um tema bastante antigo em sua essência, sua pesquisa e aplicabilidade em áreas fora das
ciências da natureza e artes são recentes. Visto isso, e que as próprias pesquisas apresentadas
aqui nos demonstraram certo sucesso na comprovação de suas devidas teorias, podemos considerar que a aplicação da teoria das cores no âmbito escolar ainda pode ser o palco de muitos
mais estudos sobre o tema.
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ATIVIDADES PSICOMOTORAS E AS
FUNÇÕES NEUROLÓGICAS VOLTADAS
PARA A EDUCAÇÃO

RESUMO: O presente trabalho destinará esforços no sentido de discutir e debater por meio
do levantamento bibliográfico questões que para nós foram alvo de inquietação. A neurociência, psicomotricidade e ludopedagogia nascem da necessidade em desenvolver métodos e instrumentos de referenciais teóricos para sanar defasagens no processo educacional,
portanto abordamos aqui alguns pontos de relevância que acreditamos ser fundamentais a
esse quesito. Neste sentido, é importante nortear a educação da primeira infância, que hoje
então, parece que não encontrou definitivamente sua direção, sua identidade assim se move
de acordo com as modas de diferentes pedagogias, de diferentes propostas, sem encontrar
uma maneira de se situar com uma intencionalidade definida. A este respeito investigações
feitas em educação infantil mostram que não há diretrizes precisas sobre os fundamentos
psicomotores e lúdicos. O desenvolvimento das crianças depende de múltiplas condições e
esclarecê-lo é uma tarefa fundamental da psicopedagogia numa contribuição significativa no
que diz respeito às regularidades do desenvolvimento motor.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação; Infância; Lúdico; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

psicomotricidade leva em conta a conexão entre corpo e psique. Muitos anos de
debate filosófico não conseguiram resolver a dicotomia mente-corpo. O corpo é
apenas “matéria”? E o “espírito” nos ofereceria apenas um suplemento de alma?
Sabemos hoje que não existe “substância fixa”, mas uma atividade que está crescendo. Isso
vem da experiência. A ligação entre a psicomotricidade não está mais correta quando se concebe que são as muitas atividades que o ser humano tem a oportunidade de realizar, ao longo
de sua vida, que permitirão a desenvolvimento da experiência. Assim, equipamentos básicos e
meio ambiente são três noções indispensáveis para entender a dimensão psicomotora do ser
humano.
A organização neurocientífica associada a psicomotora consiste em quatro parâmetros
que funcionam em sinergia, um dos quais pode ser uma fonte de ruptura, que pode então requerer assistência psicomotora: atividade neuromotores dependentes do desenvolvimento de leis e
maturação neurológica que programam um tom , ao sistema de coordenação de dissociação,
equipamento sensorial e motor, a gênese de uma assimetria funcional do corpo, a lateralização.
A dimensão sensório-perceptivo-motora e afetiva que, a partir das primeiras trocas de
vida relacional, influencia na qualidade de suporte, postura, tom, gestualidade intencional e permite a construção do diagrama corporal em relação à imagem corpo. Noutro campo a dimensão
cognitiva das neurociências que levam o sujeito a integrar e dominar a relação entre seu corpo
e espaço e tempo. A dimensão da identidade que é construída na interação do sujeito com sua
família e ambiente social.
O distúrbio psicomotor manifesta-se tanto na maneira como o sujeito está envolvido na
ação quanto no relacionamento com os outros. Os distúrbios psicomotores são distúrbios do
desenvolvimento neurológico que afetam a adaptação do sujeito em sua dimensão perceptivo-motora. Suas causas são multifatoriais e transacionais, associando fatores genéticos, neurobiológicos, psicológicos e ou psicossociais que atuam em diferentes níveis de complementaridade
e expressão.
São muitas vezes situacionais e discretas, impedindo como prioridade os mecanismos
de adaptação, constituindo uma fonte de transtornos e sofrimento para o sujeito e seu meio
social. Sua análise clínica é baseada em um profundo conhecimento referencial do desenvolvimento normal. Requer investigações específicas, incluindo os principais distúrbios psicomotores
são, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA), distúrbio de coordenação do
desenvolvimento (dispraxia de desenvolvimento), disgrafias, dificuldades de aprendizagem não
verbais, distúrbios espaciais, distúrbios temporais, distúrbios do padrão corporal, movimentos
anormais, distúrbios da dominância lateral e distúrbios do tônus muscular.
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AÇÕES RESULTANTES DOS
DISTÚRBIOS PSICOMOTORES
Segundo KYRILLOS e SANCHES
(2004), são distúrbios perceptivo-motores que
afetam as diferentes funções de exploração
(aspectos perceptivos), ação (no ambiente físico), comunicação (especialmente em seus
aspectos não verbais) e manifestações emocionais. Nesse caso manifesta-se por sinais
neurológicos moderados que indica a existência de disfunção cerebral mínima, eles estão
associados a um complexo psicopatológico,
com fatores emocionais que podem levar a um
transtorno psiquiátrico real que levanta a questão das comorbidades, exigem uma análise
das diferentes dimensões (biológica ou orgânica, ecológica, intencional ou teleológica) para
permitir que a pluralidade etiológica seja levada em consideração.

na pré-escola e primária. O segundo enfoca a
educação psicomotora como um pré-requisito ou suporte para a aprendizagem precoce,
como leitura, matemática e organização da escola espacial e temporal usando manipulações
e ações motoras (KYRILLOS E SANCHES,
2004).
Ao apresentar atividades práticas na
educação motora e psicomotora que são apropriadas para promover o desenvolvimento motor e cognitivo normal da criança, numa visão
pedagógica e saúde geral.

AS HABILIDADES PSICOMOTORAS

A educação tradicional apresentou algumas mudanças hoje. E é que essas técnicas
de memorização, a ausência de dinâmica e o
ambiente, muitas vezes de terror, em que “as
letras só com sangue entraram”, são praticaUma ferramenta essencial para o de- mente parte do passado:
senvolvimento motor das crianças na escola ou
Os conteúdos deverão priorizar o deem seu ambiente doméstico, uma abordagem
pedagógica inovadora para apoiar sua primeira senvolvimento das capacidades expressivas e
aprendizagem, este livro visa apoiar o profes- instrumentais do movimento, possibilitando a
sor, o profissional da escola ou o pai em sua apropriação corporal pelas crianças de forma
que possam agir com cada vez mais intencioabordagem pedagógica:
nalidade. Devem ser organizados num procesNa Educação Infantil começamos a ex- so contínuo e integrado que envolve múltiplas
ploração intensa do mundo, das sensações, experiências corporais, possíveis de serem redas emoções, ampliando estas vivências como alizadas pela criança sozinha ou em situações
movimentos mais elaborados. A linguagem cor- de interação. Os diferentes espaços e mateporal começa então, a ser substituída pela fala riais, os diversos repertórios de cultura corpoe pelo desenho, no entanto, é essencial que ral expressos em brincadeiras, jogos, danças,
continue sendo explorada. O trabalho com mo- atividades esportivas e outras práticas sociais
vimentos e ritmos, de grande relevância para são algumas das condições necessárias para
a organização das descobertas feitas, torna-se que esse processo ocorra (BRASIL, 1998, p.
mais sofisticado. Nesta etapa, a atenção é vol- 29).
tada para o desenvolvimento do equilíbrio e de
Com o desenvolvimento social, o camiuma harmonia nos movimentos (KYRILLOS E
nho da educação foi renovado e, como resulSANCHES, 2004, p.154).
tado, muitas escolas mudaram seus métodos
A educação motora no aprendizado de ensino. Por exemplo, aprender matemática
inicial destina-se a melhorar a coordenação não é mais um “trauma” como antes. Hoje, por
motora geral, estabilizando e locomotora, e co- meio de jogos, as crianças se divertem e, mais
ordenação motora fina, manipuladora e gráfi- importante, aprendem. A implementação de
ca, características do desenvolvimento motor jogos educativos, até recentemente, eram re873
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servados para o ensino exclusivo de crianças
Precisamente para reintegrar e apreciar
a
importância
do jogo, dirigindo um relacionacom problemas de atraso ou dificuldades de
mento focado no corpo e psique ou a consaprendizagem (BRASIL, 1998).
trução em si. A psicomotricidade trabalha em
Atualmente, esse é um dos principais uma maior conectividade, que cabe analisar e
recursos para o aprendizado escolar em geral. propor novas abordagens e metodologias para
Importância do lúdico revelou que a recreação resolver problemas relacionados com a educação infantil, sob uma linha estratégica focada
contribui para a formação motora, e oferece
na formação de professores e a relação entre
oportunidades para que a criança expresse
educação e contexto social. Assim, esta iniciaseus sentimentos livres, espontâneos e na- tiva, juntamente com professores e pesquisaturais. Assim, não apenas aspectos motores, dores que visa a trazer novos paradigmas para
mas também cognitivos e emocionais são de- enfrentar as profundas mudanças que precisa
senvolvidos (BRASIL, 1998).
para tornar o sistema educacional mais inclusivo (BRASIL, 1998).

PSICOMOTORA INFANTIL: A
IMPORTÂNCIA DO JOGO COMO
FERRAMENTA PEDAGÓGICA

Atualmente, grande parte das atividades que as crianças realizam em creches e
estabelecimentos de ensino são encaminhadas para séries repetitivas orientadas por educadores, deixando de lado uma atividade tão
cotidiana e fundamental como a brincadeira livre. É necessário promover o desenvolvimento
da Psicomotricidade Infantil, como mecanismo
de aprendizagem entre crianças e professores
(BRASIL, 1998).
Brincar é uma atividade cotidiana entre
meninos e meninas, mas, às vezes, deixa de
ser livre ou espontânea quando entra na Educação Infantil. Creches ou escolas nas práticas de lazer tornam-se guiado por educadores
(as), com pequenas sequências repetitivas de
entretenimento ou séries, que facilitam o desenvolvimento de habilidades motoras, sem
uma articulação entre as ações musculares e
psíquicos (BRASIL, 1998).
Nas escolas em sua gênese, o uso do
jogo como ferramenta pedagógica foi mal interpretado, causando distúrbios nas salas de aula
e nos estabelecimentos de ensino. Dentre eles,
destacam-se os frequentes diagnósticos de
hiperatividade ou, ao contrário, a passividade
motora, as crianças também foram desencorajadas de aprender, o que é em grande parte
devido à falta de oportunidades de experimentação (BRASIL, 1998).

A psicomotricidade é examinada a partir de uma perspectiva profunda, que considera
o mundo interno da criança, a construção de
seu corpo, seu próprio processo de construção
psíquica e cognitiva e a segurança com a qual
se depara com o mundo, mudando assim e
com constantes desafios. O papel do professor em relação aos seus alunos e, portanto,
com a aprendizagem será aprofundado. Nessa
perspectiva, irão integrar aspectos emocionais
na educação, o que possibilitará repensar a importância do corpo docente a partir do emocional, de sua própria experiência e experiência
pessoal (BRASIL, 1998).
Ou seja, o foco incidirá sobre como
usamos o corpo na relação pedagógica, como
estávamos construindo nosso modelo de
aprendizagem na infância a partir da educação
corporal.
Nesse sentido, um dos eixos mais importantes será o jogo que refletirá sobre esta
atividade humana fundamental, desde relacionar os antigos jogos infantis com os atualmente utilizados, até compreendê-lo como o
grande motor do desenvolvimento infantil. O
brincar livre e espontâneo é concebido como
uma poderosa ferramenta pedagógica, a base
das etapas anteriores à aprendizagem formal.
Por isso, queremos recuperar o jogo livre, o
jogo sensório-motor, bem como o jogo simbólico para lançar as bases do desenvolvimento psicomotor e do desenvolvimento cognitivo
(BRASIL, 1998).
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OS DESDOBRAMENTOS DO LÚDICO
O LÚDICO E OS INSTRUMENTOS DE
NA APRENDIZAGEM
CONSTRUÇÃO DO SABER
O lúdico é muito importante e básico
para a aprendizagem, pois fortalece as habilidades, reforça o conhecimento e promove as
habilidades no dia a dia. A dinâmica deve ser
uma constante na educação atual, pois todos
os jogos didáticos devem estar focados no desenvolvimento da capacidade de concentração
e reflexão. Existem jogos como xadrez sudoku
e outros que trabalham memórias que atendem
a agilidade e habilidade dos alunos (BRASIL,
1998).
Estes podem ser complementados
com atividades que têm a ver com esportes,
aeróbica e, entre outros, dança. Em si mesma,
a psicomotricidade é a ação do sistema nervoso central que cria uma consciência no ser
humano sobre os movimentos que realiza por
intermédio dos padrões motores, como velocidade, espaço e tempo (BRASIL, 1998).
A noção de psicomotor dá um significado psicológico ao movimento, ou seja, que
integra o desenvolvimento mental e motor da
criança, desde acreditava-se que estes foram
isolados. A base da psicomotricidade é o movimento, pois é o reflexo do pensamento. Assim, isso é essencial durante os primeiros sete
anos as crianças são motivadas a conhecer
seu corpo, porque com isso você tem as primeiras experiências. Dessa maneira, a criança
conhece as noções básicas que têm a ver com
a percepção, o espaço e o tempo e o controle do movimento. Atualmente, as habilidades
psicomotoras ajudam a desenvolver funções
cognitivas como atenção, memória, concentração, raciocínio e simbolização. Nas crianças
da educação inicial esse assunto é primordial,
pois ajuda a desenvolver atitudes e habilidades que lhes permitam adquirir conhecimentos
(BRASIL, 1998).

Segundo Maluf (2009), Aprender por
meio do brincar é um termo usado em educação e psicologia para descrever como uma
criança pode aprender a compreender o mundo ao seu redor. Por meio do brincar, as crianças podem desenvolver habilidades sociais e
cognitivas, amadurecer emocionalmente e ganhar a autoconfiança necessária para se envolver em novas experiências e ambientes:
Os primeiros anos de vida são decisivos na formação da criança, pois se trata de
um período em que ela está construindo sua
identidade e grande parte de sua estrutura física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta fase,
deve-se adotar várias estratégias, entre elas as
atividades lúdicas, que são capazes de intervir positivamente no desenvolvimento da criança, suprindo suas necessidades biopsicossociais, assegurando-lhe condições adequadas
para desenvolver suas competências (MALUF,
2009. p.13).
As principais formas que as crianças
pequenas aprendem incluem brincar, estar
com outras pessoas, ser ativo, explorar e novas experiências, conversar consigo mesmo,
comunicar-se com outras pessoas, enfrentar
desafios físicos e mentais, mostrar-se como fazer coisas novas, praticar e repetir habilidades
e ter Diversão:
O fato de a criança, desde muito cedo,
poder se comunicar por meio de gestos, sons
e mais tarde representar determinado papel
na brincadeira faz com que ela desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação,
a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização,
por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL,
1998, p. 22).
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As crianças não apenas desfrutam de
brincadeiras, mas também se beneficiam dela
de muitas maneiras, assim, a importância do
brincar. Abaixo estão explicações baseadas
em pesquisas sobre a importância do jogo e
como incorporar o jogo na sala de aula da primeira infância (BRASIL, 1998).
O brincar pode ser um termo vago no
mundo educacional porque sua definição não
é clara, especialmente quando se coloca no
contexto de uma sala de aula. A brincadeira
pode ser definida como qualquer coisa que
uma criança faça dentro do contexto social e,
às vezes, é definida como apenas tempo livre.
Existem definições confusas e conflitantes, mas
existem duas formas seguras de brincar no contexto da educação, jogo e brincadeiras guiadas
ou estruturadas. Grande parte da confusão em
torno da definição de brincar está relacionada
ao fato de que na literatura de desenvolvimento
infantil o termo brincar é frequentemente usado
para rotular a maioria das formas de comportamento social e não social das crianças, independentemente de ser ou não brincadeira:
O processo de construção de um relacionamento não acontece de forma mágica.
A observância de alguns princípios norteadores é fundamental nessa construção como, por
exemplo, reconhecer que todas as pessoas
são merecedores da confiança, da amizade e
do respeito dos autores (TISATTO e SIMADON,
2002. p, 42).
O brincar é essencial para o desenvolvimento porque contribui para o bem-estar
cognitivo, físico, social e emocional das crianças e jovens. Brincar é a ferramenta que as
crianças usam para aprender sobre o mundo
e a sociedade. Com o brincar, suas necessidades sociais e cognitivas podem ser atendidas
e desenvolvidas. Brincar é o modo como as
crianças interagem com este mundo e criam
experiências para entender a sociedade e as
interações humanas. Sua prática permite que
as crianças criem e explorem um mundo que
podem dominar, conquistando seus medos en-

quanto exercem papéis adultos, às vezes em
conjunto com outras crianças ou cuidadores
adultos (BRASIL, 1998).
O jogo ajudará as crianças a se tornarem solucionadores de problemas auto eficientes, porque durante as brincadeiras, as crianças criam e resolvem seus próprios problemas.
Quando uma criança é solicitada a resolver um
problema acadêmico ou da vida real, ela poderá usar as habilidades que pratica durante
o jogo para encontrar uma solução (BRASIL,
1998).

PROCESSOS COGNITIVOS DE
APRENDIZAGEM UM OLHAR GLOBAL
A psicopedagogia é uma ciência recente que agrupa outras quais neurologia, pedagogia, 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 questão em análise. 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 psicopedagogia 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 neurológicos (KYRILLOS, 2004).
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Podemos afirmar que psicopedagogia
em conjuntos as psicologias educacionais despontam como áreas do conhecimento biológico lançando 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. (KYRILLOS, 2004).

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 (KYRILLOS, 2004).

ESTÍMULOS COGNITIVOS NA
INFÂNCIA
Existe uma importância crucial no desenvolvimento infantil, particularmente do desenvolvimento cerebral, percebemos na primeira infância como ocorre a influência da
aprendizagem, o comportamento e a saúde ao
longo do ciclo de vida bem como a influência
proveniente das experiências e dos ambientes
vivenciais, particularmente a participação ativa
dos pais e da família de modo geral, todos esses estímulos são basilares ao desenvolvimento da primeira infância (KYRILLOS, 2004).

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 depenA fusão do conhecimento acerca do
dência das atividades complexas que ocorrem desenvolvimento em prol do entendimento
nos neurotransmissores por meio de sinapses pormenorizado, e por assim dizer, os primeiquímicas (KYRILLOS, 2004).
ros anos de vida na determinação o futuro da
criança, percebemos as ligações entre o modo
Os nossos movimentos são possíveis como o cérebro se desenvolve e os mecanispois passam por circuitos neuronais contidos mos neurológicos e biológicos que influenciam
em nosso no cérebro e em nossa medula es- a aprendizagem, comportamento e saúde ao
pinhal, eles são responsáveis por programar longo da vida:
tudo, desde a capacidade de introduzir um fio
no buraco da agulha, passando pelas capaciA aprendizagem inicia-se desde o codades desenvolvidas na habilidade de guiar meço da vida. Muito antes de a criança entrar
uma bicicleta até tarefas mais complexas como na escola, enquanto cresce e se desenvolve
atirar com arco e flecha. É nessa intrincada teia em todos os domínios (físico, cognitivo e sociode processos neuronais que também temos o emocional), ela aprende nos contextos de seus
controle das inúmeras funções do organismo relacionamentos afetivos. Especialmente na
humano (KYRILLOS, 2004).
primeira infância, a aprendizagem é fortemente
influenciada por todo o meio onde a criança
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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).
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 nutrição e boa saúde durante a
primeira infância estabelecem as bases para
o desenvolvimento do cérebro, e como representam alicerces importantes para fases posteriores da vida (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO
CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, p. 4).

As novas descobertas derivam da pesquisa básica em psicologia da educação, novas tecnologias que permitem aos profissionais
obter imagens do cérebro humano e estudar
sua atividade em vários estágios de desenvolvimento, a pesquisa neurobiologia e integração
de novos conhecimentos (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, p. 4).
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 (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, p. 4).

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
Psicólogos do desenvolvimento têm sentidos:
estudado como as crianças se desenvolvem
por um longo tempo e como aprendem, obUm aspecto essencial do aprendizado
servando e avaliando o comportamento e as é o fato de ele criar a zona de desenvolvimenhabilidades em várias idades. No entanto, so- to proximal; ou seja, o aprendizado desperta
bre suas descobertas a respeito à importância vários processos internos de desenvolvimento,
do desenvolvimento na primeira infância e seus que são capazes de operar somente quando a
desdobramentos, o potencial a longo prazo não criança interage com pessoas em seu ambienatraiu a atenção do público até pouco tempo. te e quando em cooperação com companheiNas últimas décadas, a psicopedagogia em ros. Uma vez internalizados, esses processos
conjunto à neurociência permitiu a explosão do tornam-se parte das aquisições do desenvolconhecimento sobre o cérebro e as ligações vimento da criança (VYGOTSKY, 2006 p.117entre o desenvolvimento escolar de crianças e 118).
as dificuldades que ele pode apresentar mais
tarde com relação à aprendizagem, comportaDurante os três primeiros anos de vida,
mento e saúde (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO há grande intensidade na produção de sinapCIÊNCIA PELA INFÂNCIA, p. 4).
ses e neuronal, especialmente durante a gravidez e no primeiro ano; a produção continua,
mas a uma taxa decrescente, até a idade de
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10 anos, e para algumas funções, continua
tudo ao longo da vida. Esse processo é frequentemente chamado de fiação cerebral (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA, p. 4).

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 favoritos. 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 linhas estão emaranhadas e trabalha em
torno deles usando cores diferentes nos diferentes objetos que eles veem. Histórias de sucesso variam com a idade:

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
Desenvolvimento neuronal e compora vida, enquanto o excedente é eliminado (CO- tamento lúdico mantêm fortes correlações,
MITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA IN- importantes a serem consideradas, desde a
FÂNCIA, p. 4).
primeira infância. Todo nosso comportamento,
desde as mais simples às mais complexas funções, depende do sistema nervoso, e a palavra
MOVIMENTO LÚDICO,
sistema é fundamental para a compreensão
DESENVOLVIMENTO E DESENHO
dos mecanismos pelos quais sensação, perINFANTIL
cepção, memória, movimento e ação, linguaOs ajustes progressivos nos movimen- gem, pensamento, emoção resultam da fina,
tos das crianças para caminhadas, velocidade adequada e harmônica integração de toda a
e ritmo podem então preencher uma função de rede neuronal (ANTUNHA, 2006, p. 53).
realização gestos utilitários, mas também espePodemos também apresentá-los com
cializados como escrita ou o desenho. A arte
nas suas mais diversas expressões destaca desenhos de animais compostos (compostos
como esses movimentos por mais impercep- de partes animais diferentes) e peça-lhes para
tíveis que sejam leva em consideração as so- nomear um esboço. A criança está atenta às
noridades, as cores ou os gestos (ANTUNHA, partes, não as desenham detalhes, mas simplesmente justapõe sem necessariamente fa2006).
zer as ligações artísticas ou estéticas necessáA criança odeia uma imobilidade im- rias. Ex: uma casa (a casa não fica de pé, mas
posta, tais como: sentado à mesa (na casa, na a criança tem representado todas as telhas,
escola). Ela precisa de movimento, ela gosta persianas, cortinas), (ANTUNHA, 2006).
de se divertir fisicamente, para agir e viver. No
Com o desenvolvimento da psicopeentanto, ela se torna cada vez mais perseverante na medida em que começa a experimentar dagogia, de fato, surgiu uma nova abordagem
as situações em que ela possa protestar – por para a psicologia da criança. Nesta perspecexemplo – caso um adulto interrompe-a em tiva, a criança é considerada sujeita a várias
sua atividade sob o pretexto de ir à mesa ou necessidades de acordo com o seu desenvoltomar banho. Os movimentos tornam-se cada vimento cerebral, (ANTUNHA, 2006).
vez mais coordenados (imitação, manipulação,
agarrar, etc), (ANTUNHA, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim dispostos, geram uma percepção negativa no cunho educacional, não conseguem assumi-lo como seu principal auxiliar na educação de seus filhos e tendem a desqualificar
o corpo docente. A desvalorização mútua e a atribuição cruzada de culpa os desacreditam diante dos olhos da criança. Família e escola tornam-se incomunicáveis e se desligam. O resultado
nos mostra pais desprendidos, professores indiferentes e menores sem referências significativas.
O filho/aluno transita em ambos os mundos e precisa deles relacionados, mas sem ser sufocado
ou puxado entre eles.
Entrar em famílias e escolas ainda continua sendo um desafio. A escola é hoje aquela
que pode instalar uma nova cultura na qual a abertura ao diálogo, a clareza na comunicação, a
coerência da comunidade que educa e o respeito mútuo pela delegação de pais na escola, é
uma base que sustenta sua pedagogia. A primeira condição para a entrega dos pais aos professores pode ser realizada com sucesso educativo é a recuperação da confiança mútua hoje
desgastada.
Uma boa interação entre a escola e a família oferece à criança uma imagem de aproximação e relacionamento entre as pessoas que cuidam de seus cuidados e dá ao ambiente
escolar um caráter de familiaridade e segurança. A família e a escola devem atuar em uníssono
para atender às necessidades expressas e manifestadas pela criança e, gradualmente, introduzir
e promover o desenvolvimento da aquisição de hábitos em direção à autonomia pessoal progressista.
A educação deve garantir um conjunto de experiências que possam apoiar e complementam as experiências familiares, não abstendo ou substituindo a ação de receber na família, a
fim de atingir o pleno desenvolvimento da criança as habilidades. As metas que estabelecemos
como psicopedagogos da educação, estão na esfera de incentivar e manter uma atmosfera
calorosa e acolhedora, de confiança e respeito, para envolver os pais de modo que parte da
comunidade escolar possa compartilhar informações e experiências para ajudar uns aos outros
em possíveis projetos de Intervenção.
A educação de crianças nesse sentido é uma tarefa compartilhada entre pais e professores com o objetivo de aperfeiçoar as potencialidades educativas e psicossociais nas crianças.
Os relacionamentos devem ser cordiais e amigáveis, a fim de chegar a um acordo sobre objetivos, critérios de educação ao lidar com as crianças, para que eles desfrutem de sua infância e
construam uma personalidade equilibrada. Em suma, a colaboração estabelecida entre a família
e a escola deve tender a converter esses dois contextos em comunidades de práticas educacionais compartilhadas.
Um bom relacionamento entre pais e professores proporcionará o processo do ensino
e da aprendizagem à criança. Por isso, esse relacionamento deve ser pautado na cordialidade
e ser também amigável, gerando um bom clima de confiança entre ambos.
Graças a isso, sentimentos de segurança e motivação para a aprendizagem são gerados nas crianças, uma vez que estão cientes da preocupação e do trabalho educativo realizado por seus pais e professores.
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MALUF, Ângela Cristina Munhoz. Atividades lúdicas para a educação infantil: conceitos, orientações e práticas. 2 Ed. Petrópolis, RJ: vozes,
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OS CONTOS DE FADAS E SUA
INFLUÊNCIA NO AMADURECIMENTO DA
CRIANÇA

RESUMO: Os contos de fadas são histórias que foram criadas através de contos populares que,
ao longo dos anos, foram sofrendo transformações, de forma a atender especificamente o público infantil, pensando no desenvolvimento da criança, com textos que despertem a imaginação e a fantasia dos mesmos. Apesar do avanço das tecnologias na educação contemporânea,
que dispõem de diversos recursos que envolvem o interesse, nada consegue quebrar a magia
dos livros e do famoso “era uma vez” e “viveram felizes para sempre”, que consequentemente há anos vem envolvendo as crianças, que fazem uso da imaginação para viver de maneira
intensa esse mundo fantástico, onde tudo pode acontecer. Através das histórias, as crianças
se identificam com alguns personagens e muitas vezes conseguem resolver seus conflitos
internos como: medo, perda e insegurança. Os contos de fadas costumam passar para os
leitores cultura, valores, bondade, obediência e sabedoria, também apresentam o lado bom e
mau das pessoas, sempre ressaltando que o bem prevalece independentemente da situação
ocorrente. Assim como na vida real, vivemos em uma sociedade com pessoas de personalidades diferentes e precisamos lidar com tudo o que acontece. Com as crianças não poderia ser
diferente. Por meio dos contos de fadas elas conseguem refletir sobre a realidade do mundo
em que vivem, tornando-se sujeitos capazes de encarar a vida socialmente, sabendo se posicionar diante dos problemas do cotidiano.
Palavras-chave: Contos de Fadas; Leitura; Criança; Amadurecimento.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo do presente artigo é analisar a mudança dos contos de fadas ao decorrer dos séculos, e sua importância na formação e amadurecimento da criança, mostrando a necessidade e a relevância dos contos serem apresentados e
trabalhados com as crianças, no seu contexto escolar e familiar. Através dos contos de fadas
a criança consegue enxergar e avaliar a sua realidade, desenvolvendo seu cognitivo e afetivo,
permitindo uma expansão da visão do mundo à sua volta e de si mesma.
Para Bettelheim (2007), os contos de fadas transmitem importantes mensagens a mente consciente e inconsciente, amadurecendo a personalidade da criança, fazendo a lidar com
questões humanas universais.Dessa forma, este artigo mostra também o papel da escola na
construção do amadurecimento da criança através da leitura dos contos de fadas. Visto que o
professor é mediador do conhecimento é importante que no contexto escolar seja trabalhada a
contação de história de uma maneira lúdica e significativa, propiciando momentos de aprendizagem e descobertas.
O ato de contar histórias é uma arte que existe há muitos séculos. Ela possui o poder de
passar informações e nos deliciar com uma história, seja ela cultural ou folclórica.Através dessas
histórias, era passado valores e tradições para as futuras gerações, eles chamavam de contos
populares. Esses contos eram ouvidos inicialmente por adultos, mais tarde foram sendo modificados e começaram a ser voltados também para as crianças, começando assim, os contos de
fadas.
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OS CONTOS DE FADAS AO DECORRER
DA HISTÓRIA
Segundo BETTELHEIM (2007), contar histórias é uma arte que existe há muitos
anos, sendo considerada um costume cultural
e folclórico, passada de geração em geração.
Antigamente, as histórias eram contadas por
pessoas mais velhas, pois essas carregavam
grandes experiências de vida e transformavam
suas vivências em relatos interessantes. Muitas
dessas histórias eram recheadas de vingança, tortura e morte. Não tinham nada de fadas
como nos contos atuais, que são carregados
de moral, valores, ritos, orientações gerais e anseios, trazendo grande alerta para as crianças
e jovens sobre a realidade do mundo e como
resolver os problemas encontrados no mesmo,
despertando o interesse e o imaginário dos ouvintes. Através dessas histórias, pretendia-se
conservar valores e tradições para futuras gerações e essas apenas chamariam atenção se
ensinassem lições ou se trouxessem conhecimentos sobre a vida de povos diferentes. Esses contos inicialmente eram voltados para os
adultos e, com o passar do tempo, foram adequando-se para nobreza. Mais tarde, passaram
por modificações novamente e as crianças em
todo mundo começaram a ouvir as histórias,
surgindo dessa forma os contos de fadas:
Através dos séculos (quando não dos
milênios) durante e quais os contos de fadas,
sendo recontados, foram- se tomando cada
vez mais refinados, e passaram a transmitir ao
mesmo tempo significados manifestos e encobertos- passaram a fala simultaneamente a todos os níveis da personalidade humana, comunicando de uma maneira que atinge a mente
ingênua da criança tanto quanto a do adulto
sofisticado (BETTELHEIM, 2007, p. 16).
Um autor que teve grande participação
nos contos antigos e modernos foi o francês
Charles Perrault (1628 – 1703). No século
XVII, ele retratava a sociedade de sua época
através dos contos, ressaltando em suas histórias o duelo entre o bem e o mal, fracos e

fortes, belos e feios, como forma de criticar a
corte, onde as classes menos favorecidas representavam personagens que, nas histórias,
eram superiores a nobreza pela inteligência.
Perrault transformava contos populares para
alta sociedade, mostrando a importância de
valores como honestidade, paciência e obediência. Suas histórias eram voltadas tanto para
o público adulto quanto para o público infantil,
sendo que para crianças seus contos apresentavam conflitos fantasiosos e para os adultos
detalhes maliciosos. Suas principais obras são:
Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul,
O Pequeno Polegar e O Gato de Botas.
No início do século XIX, os alemães Jacob Grimm (1785 – 1863) & Wilhelm Grimm
(1786 – 1859) popularizaram os contos de fadas. Eles eram conhecidos pela quantidade de
contos baseados em fontes tanto orais quanto
literárias. Adaptaram as histórias de Perrault
com o objetivo de retirar tudo que fosse impróprio para as crianças, preocupando- se em
manter a cultura e a oralidade dos povos de
forma impressa, tornando-se, com o passar do
tempo, parte do folclore alemão. Suas principais obras são: Chapeuzinho Vermelho, Branca
de Neve, João e Maria e A Bela Adormecida.
O dinamarquês Hans Christian Andersen, considerado o poeta da literatura infantil,
foi reconhecido por escrever história de um jeito próprio, atentando- se ao romantismo e pela
simplicidade que retratava seus contos. Dedicou-se ao público infantil escrevendo histórias
com base no folclore dinamarquês, ressaltando os confrontos entre poderosos e desprotegidos, fortes e fracos, buscando sensibilizar os
leitores para uma sociedade mais justa em que
todos deveriam ter direitos iguais. Sua contribuição para a literatura foi de suma importância,
pois o dia internacional do livro infanto-juvenil
é comemorado na data do seu nascimento, 02
de abril. Suas principais obras são: O patinho
feio, A pequena sereia, O soldadinho de chumbo, A princesa e a ervilha, O pequeno polegar
e A roupa nova do imperador:
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Histórias são narrativas de acontecimentos ou situações significativas para o conhecimento da evolução dos tempos, cultura,
civilizações, nações etc. Não é mera exposição
de fatos, mas resulta de uma indagação inteligente e crítica dos fenômenos que tem por fim
o conhecimento da verdade (COELHO, 1991,
p. 85).

A LEITURA E O DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA
Os contos de fadas utilizam a mesma
linguagem que o inconsciente, estabelecendo
um contato direto com as crianças, que se identificam com essas histórias que trazem temas
universais. Quando são apresentadas de forma simbólica, podem auxiliar na estruturação
da criança, de forma que ela possa assimilar e
resolver conflitos internos de acordo com seu
estágio de desenvolvimento, seja ele psicológico ou intelectual (BETTELHEIM, 2002).

Os contos possuem como uma característica principal o envolvimento do homem
e da mulher de forma romântica; no entanto,
não é uma regra, pois existem diversos contos
onde não há o romantismo, como por exemplo:
Sem os contos de fadas, dificilmente as
Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e
crianças teriam acesso a essas viagens, avenJoão e Maria.
turas e medos proporcionadas por esses que
são fundamentais para o desenvolvimento cogOutra característica dos contos são os nitivo e afetivo, pois estimulam o consciente e
mediadores mágicos (as fadas) que ajudam o subconsciente, proporcionando a oportunidao homem na resolução de seus problemas e de de vivenciar a realidade com outros olhos.
na realização de seus sonhos. Em oposição a
isso há também os seres como bruxas, giganDe acordo com Bettelheim (2002,
p.17)
“a
forma
simbólica sob a qual são apretes, entre outros que são vitoriosos durante o
começo do conto, mas ao final o bem (prín- sentadas as situações permite ao ouvinte, ou
cipes, princesas, heróis ou heroínas) termina ao leitor, sentir-se implicado, não deixando por
como vencedor o que demonstra que tanto nos isso de manter as suas distâncias”. A criança
contos de fadas como na vida real o mal não é capaz de interpretar histórias, codificar símprevalece, pois a punição poderá tardar, mas bolos e a afetividade faz parte desse processo,
pois o afetivo e o cognitivo estão interligados.
irá acontecer (BETTELHEIM, 2007).
Os contos são instrumentos que auxiliam no
processo de simbolização, simultaneamente
Existem três componentes importan- alivia pressões inconscientes, trabalhando a
tes nos contos de fadas, sendo eles o afeti- realidade psíquica das crianças, traduzindo de
vo, o cognitivo e o simbólico. O afetivo ocorre maneira simbólica os desejos e as perspectiatravés da interação do leitor com os persona- vas do homem (BETTELHEIM, 2002).
gens, desenvolve a construção da identidade,
o controle sobre seus medos e inseguranças.
Aplicando o modelo psicanalítico da
O componente cognitivo desenvolve a moral, personalidade humana, os contos de fadas
através dos contos que dão exemplos de atitu- transmitem importantes mensagens à mente
des éticas e resolução de problemas. E o com- consciente, à pré-consciente, e à inconsciente,
ponente simbólico, por sua vez, desenvolve em qualquer nível que esteja funcionando no
a relação interpessoal, a convivência coletiva momento. Lidando com problemas humanos
e ampliando o entendimento sobre o mundo universais, particularmente os que preocupam
o pensamento da criança, estas estórias falam
(BETTELHEIM, 2007).
ao ego em germinação e encorajam seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo aliviam pressões pré-conscientes e inconscientes
(BETTELHEIM, 2007, p.6).
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O desenvolvimento da criatividade começa a partir dos sete anos. Piaget afirma que
nessa idade a criança se encontra no estágio
denominado pré operatório, onde ela passa
a produzir imagens mentais, usando o pensamento intuitivo para se expressar numa linguagem comunicativa. Dessa forma, torna-se
importante estimular a imaginação da criança
nessa etapa. Afirma ainda que, dos sete aos
onze anos, a criança se encontra no estágio
operatório concreto, onde já consegue aceitar
o ponto de vista do outro e utilizar a imaginação estimulada pelos contos no mundo real,
favorecendo o desenvolvimento de um adulto
criativo e transformador.
Enquanto nos contos de fadas sempre
há um lado do bem e outro do mal, com suas
personalidades sendo mantidas até o final da
história, na vida real temos pessoas boas e
más. Dessa forma, a criança pode perceber
que deve optar por atitudes que tragam coisas
boas, que espelhe o que é almejado ser, ao
invés de escolhas que possam gerar consequências ruins e dolorosas. Quando ocorre a
identificação com algum personagem presente
nos contos, a criança passa a observar o comportamento e as atitudes do mesmo, se espelhando e passando a agir da mesma maneira,
mantendo ou adequando sua personalidade
com a forma certa de agir baseando-se nos
acontecimentos vantajosos que o conto traz:

Quando as pessoas ouvem uma história, chegam a conclusões diferentes, pois cada
uma possui sua própria realidade, extraindo
novos significados e aprendizados, muitas fogem da realidade entrando em um mundo de
imaginação, onde se sentem confortáveis. As
crianças se encantam com esses contos por
serem algo que muitas vezes não lembram o
seu cotidiano, pois neles é possível que elas
se realizem. É mais fácil acreditar em algo prazeroso que, imaginado, pode fazer disso uma
realidade possível. A criança quer viver em um
mundo mais fantasioso e lúdico, e até certa
idade ela deseja fugir de situações reais. Sendo assim, os contos de fadas têm um papel
importantíssimo na vida destas, porque eles
possibilitam que elas possam embarcar nesse mundo de fantasias, se identificando com
diversos personagens típicos dos contos. Para
Abramovich (1991), os contos são efetivos e
significativos para a criança muitas vezes, pois:

O primeiro contato da criança com um
texto é feito oralmente, através da voz da mãe,
do pai ou dos avós, contando contos de fada,
trechos da Bíblia, histórias inventadas (tendo a
criança ou os pais como personagens), livros
atuais e curtinhos, poemas sonoros e outros
mais... contados durante o dia – numa tarde
de chuva, ou estando todos soltos na grama,
num feriado ou domingo – ou num momento
de aconchego, à noite, antes de dormir, a criança se preparando para um sono gostoso e reA criança não representa personagens, parador, e para um sonho rico, embalado por
mas identifica-se com elas, ou as identifica uma voz amada (ABRAMOVICH, 1991, p.16).
com as que a cercam ou a reprimem; A criança
não as busca, mas encontra-as e caminha com
Através das histórias a criança viaja
elas e vive com elas todas as suas provas, até para outro mundo, vivendo como um dos perconseguir um final feliz, que, libertando-as de sonagens nos lugares onde as histórias se passuas lutas e conflitos, libera também nela todos sam, criando uma relação e se familiarizando
os seus fantasmas. Tudo isso faz dos contos com algo que até então era desconhecido. Os
de fadas as histórias preferidas pelas crianças contos sempre abordam os valores através dos
de todo o mundo (CARVALHO, 1984, p. 179). conflitos que ocorrem no decorrer da história;
são expostas situações que levam as crianças
Os contos podem trazer diferentes sig- a compreenderem certas atitudes de seu cotinificados para cada pessoa que o lê, e futura- diano e optarem por ter uma melhor conduta
mente quando lido novamente pode trazer no- inspiradas pelos personagens.
vos significados, conhecimentos e conclusões,
dependendo da fase da vida que o leitor se
encontra e como ele ampliará ou substituirá os
seus conceitos (BETTELHEIM, 2002).
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Bettelheim (2007) afirma que é preciso
despertar a curiosidade das crianças estimulando a imaginação, desenvolvendo seu intelecto,
emoções e ansiedade, através de histórias que
prendam sua atenção. Nos contos de fadas
sempre há um conflito a ser resolvido, que é
enfrentado pelos personagens com o objetivo
de se tornarem heróis ou heroínas, fazendo com
que a criança perceba que, no decorrer da vida,
poderão surgir problemas que deverão ser solucionados e que só as pessoas que superam
esses desafios ganham reconhecimento perante a sociedade.

A leitura é o meio mais eficiente de enriquecimento e desenvolvimento da personalidade: é a um passaporte para a vida e para
a sociedade. Literatura é evasão, prazer estético, porém comprometida. de certo modo. Com
toda expressão de arte, com a educação, logo,
com o real, com a experiência cognitiva. E é
na infância que se adquire o hábito de ler, é
na criança que está todas as potencialidades e
disponibilidades para o prazer da leitura (CARVALHO, 1984, p.194).
Held (1980) afirma que a criança não
tem medo dos desenhos de monstros, a não
ser que os adultos coloquem essa imagem
de seres assustadores em sua cabeça. Por
exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho
o lobo aterroriza a menina durante o percurso e
depois causa problemas para sua avó. O efeito que essa história terá na vida dos ouvintes
depende de como vão ler e do narrador, que
pode colocar medo nas crianças ou colocar
efeitos de humor, podendo enfatizar também
que o lobo sofreu consequências ao tentar enganar menina.

A identidade da criança e sua vocação
podem ser desenvolvidas com auxílio dos contos de fadas, onde há experiências sociais para
o desenvolvimento do caráter e demonstra que
o sucesso está ao alcance de todos desde que
enfrentam os imprevistos, sem temer as adversidades. Na idade de 2 a 6/7 anos aproximadamente, a criança desenvolve o que Piaget
chama de Pensamento Mágico. Essa forma de
pensamento se caracteriza pela maneira como
a criança entende e interpreta o mundo à sua
volta, através da fantasia e da intuição, mas principalmente pela capacidade de transformar e de
Enfim, tudo depende da intencionalidasimbolizar (ABRAMOVICH, 1991).
de pretendida na leitura do conto. Ler é um hábito que se adquire desde cedo e é um aprenA leitura deve se tornar algo prazeroso, dizado contínuo. Sendo assim, é preciso que
que desperta não só o prazer em ler e escrever, haja um envolvimento integral com a história
mas também a imaginação, criatividade, orali- lida, fazendo com que a cada leitura se obdade e percepção. Ela precisa ser vista como tenha mais entendimento, de forma que seja
um momento de relaxamento e prazer, e não possível realizar um diálogo fazendo perguntas
como uma obrigação. Para que isso aconteça e buscando respostas:
é necessário despertar o interesse das crianças
pela leitura, chamando a atenção para as históO que é o contador quer se trate da
rias e ilustrações que despertem a curiosidade história oral, quer da escrita, senão aquele
das mesmas, ampliando o seu repertório de pa- que não deve esquecer de sua infância, que
lavras e, posteriormente, de escrita. O efeito que recusa a esquecê-la e deixar-se “normalizar”
essas histórias podem causar nas crianças vai completamente? Aquele que, por isso mesmo,
depender de como vão ler, sozinhas ou acom- se torna cúmplice da criança, que a auxilia a
panhadas por adultos. Se acompanhadas, elas prolongar sua brincadeira, a construí-la, a enpoderão trocar ideias após o término e, dessa riquecê-la, que a faz passar da brincadeira de
forma, as perturbações poderiam ser desfeitas símbolo comum para o que já toma forma de
com o esclarecimento das situações. As crian- criação (HELD, 1980, p.221).
ças como ouvintes das histórias podem desenvolver seu senso crítico, questionando, refletindo, pensando e compartilhando suas opiniões,
formando seus próprios conceitos de acordo
com o que julga certo ou errado:
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OS CONTOS DE FADA E O CONTEXTO
ESCOLAR
Na sala de aula, quando o professor conta uma história, possibilita ao aluno conhecer novas culturas e realidades, da ainda oportunidades
do mesmo se expressar, fazer uso do seu senso
crítico. As histórias, contadas ou lidas, são fundamentais para formação de leitores, pois despertam a curiosidade em saber o que há nos livros
e o que as imagens e as palavras ali contidas
querem dizer (ABRAMOVICH, 1991).
Cabe aos professores saberem aproveitar esse período de curiosidade e se aprofundarem no aprendizado. É preciso que o docente, primeiramente queira cultivar o prazer da leitura em
seus alunos. Além disso, não é possível transmitir prazer por algo que não seja prazeroso para
si mesmo; portanto, é importante que o professor
goste da ler. No âmbito familiar, os pais leitores
incentivam seus filhos, tanto com a leitura ou até
mesmo só mostrando as figuras para que haja
a curiosidade para saber o conteúdo do livro. O
hábito de ler pode começar a ser estimulado a
partir da leitura realizada por pais e professores,
dessa forma valorizando esse ato, mostrando a
importância da leitura como uma ferramenta de
informação e entretenimento o que estimulará as
crianças a descobrirem tudo que os livros podem
levar a elas:
[...] Se os pais e professores do jardim
da infância se compenetrar de que o encorajamento precoce é o mais eficaz e que o treino da
linguagem é especialmente necessário, instigar
as crianças a folhear livros de gravuras (incluindo o desejo de ler e oferecendo outros assim
“experiências livreiras”), e a praticar com maior
assiduidade a narrativa de histórias e a leitura em
voz alta (BAMBERGER, 1977, p. 68).
Os contos de fadas têm papel muito
importante no desenvolvimento e formação da
criança, pois diferente das demais histórias, elas
têm o poder de prender a atenção, estimulando o
lúdico, a imaginação e a criatividade. Bettelheim
(2007) afirma que os contos de fadas são diferentes de qualquer outra literatura, pois através
deles as crianças descobrem sua identidade melhoram a comunicação, desenvolvem seu caráter,

encorajam a busca de seus desejos e anseios,
favorecendo o desenvolvimento de sua personalidade.
Os contos não trazem apenas histórias
de romantismo e fadas, mas apresentam a realidade que a criança confronta no dia-a-dia. Isso
acontece porque nas histórias o dilema é tratado de forma breve e decisiva, fazendo com que
entendam um pouco mais sobre a sociedade,
ajudando a despertar sentimentos, auxiliando
na resolução de seus problemas. Através das
histórias que ouvem na escola e que seus pais
contam, as crianças passam pelo processo de
amadurecimento de sua personalidade e começam a decodificar os “problemas” que enfrentam
no cotidiano (BETTELHEIM, 2007).
É muito importante as rodas de leitura no
contexto escolar desde a Educação Infantil, permitindo que a criança tenha cada vez mais acesso ao mundo dos livros. Os contos de fadas são
muito utilizados, em especial nos anos iniciais,
pois exerce um grande fascínio para as crianças,
contribuindo com o gosto pela leitura e ampliando sua visão de mundo.Segundo Silva (2013),
os contos de fadas atualizam e faz as crianças
interpretarem questões do seu cotidiano, como
conflitos e formação de valores, utilizando a fantasia e a realidade, desenvolvendo a criatividade.
A autora faz uma grande reflexão sobre a
leitura na escola e sobre a importância dos professores como mediadores deste conhecimento,
desde a escolha da leitura, até a intermediação
do leitor e o indivíduo. É necessário que o professor propicie sempre uma vasta oportunidade
para que a criança seja estimulada através dos
contos de fadas em todos os âmbitos de sua
vida, da escola para casa.
Segundo Villardi (1999, p. 11): “Há que
se desenvolver o gosto pela leitura, afim de que
possamos formar um leitor para toda vida”. Com
isso, é importante que a leitura seja trabalhada de
uma forma significativa com a criança, trabalhada
de uma forma lúdica para que, a criança se sinta
próxima e se interesse por essa arte.
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Para Martins (1994), a leitura é uma ponte para a construção total do indivíduo, sendo necessária no contexto escolar. O papel da escola
é de sempre ampliar e oportunizar momentos de
leitura aos alunos, dando ênfase na Educação Infantil com os contos de fadas, na qual aproxima
a criança e a faz refletir sobre sua realidade. É necessário que os contos de fadas sejam trabalhados das mais diversas maneiras na escola, contribuindo para o desenvolvimento das diferentes
linguagens, propiciando uma construção ampla e
contribuindo para o amadurecimento da criança.
Hugo (2009) afirma que os contos de fadas na literatura infantil, desenvolvem na criança
a percepção, o raciocínio lógico, reflexão e a inteligência, fazendo que ela através da imaginação
se desenvolva plenamente. A leitura deve ser realizada diariamente, tanto na escola, quanto em
casa. Os contos de fada é um dos gêneros que o
professor pode trabalhar com mais facilidade, em
todas as fases escolares. No ensino Fundamental, por exemplo, aproxima a criança do mundo
letrado.

Os contos de fadas começam de maneira simples e partem para questões sociais que
conseguem atingir esse subconsciente da criança. Na sala de aula o professor analisando seus
alunos, pode trazer contos com o intuito de fazer
essas crianças se sentirem pertencentes, podendo se sentir à vontade para demonstrar seus sentimentos através dessa leitura. Para Bettelheim
(2007), o conto de fadas é o caminho pelo qual
a criança pensa e experimenta, por isso eles são
tão convincentes e fascinantes para elas.
Seguindo a mesma linha de pensamento, Corsino (2010) acredita que hoje, através de
muitos estudos, em especial na área de psicologia, foi possível reconhecer que o livro infantil
não é um mero brinquedo, mas que na sala de
aula ou em casa ele possibilita através de suas
histórias uma significativa formação na personalidade do indivíduo:
Na educação infantil, o texto literário tem
uma função transformadora, pela possibilidade
de as crianças viverem a alteridade, experimentarem sentimentos, caminharem em mundos
distintos no tempo, no espaço em que vivem,
imaginarem, interagirem com uma linguagem
que muitas vezes sai do lugar comum, que lhes
permite conhecer novos arranjos e ordenações.
Além de agenciar o imaginário das crianças, de
penetrar no espaço lúdico e de encantar, a literatura é porta de entrada para o mundo letrado.
Porta que se abre à face criativa do texto escrito,
a arte e sua potência transformadora (CORSINO,
2010, p.184).

Nas diversas maneiras que podem ser
trabalhado os contos de fadas no contexto escolar, é imprescindível o professor como mediador
das propostas acerca das atividades, fazendo o
aluno se integrar na leitura, compartilhar seus saberes e oportunizar falas e expressões de sentimentos. Assim, a leitura dos contos de fadas de
tornar um aliado em sala de aula para o professor,
aproximando o educador, o educando e a turma
no geral, facilitando o processo do aprendizado,
amadurecendo a criança em todos os seus âmbitos, fazendo-a adquirir conhecimento a respeito
Desse modo, podemos enxergar a imde valores e aprimorando a sua visão do outro e portância dos contos de fadas em todos os
de si mesma. Para Moreno (2001):
contextos contribuindo para o amadurecimento
da criança, sendo em sua casa ou no contexto.
Apesar de a criança estar imersa em um Porém, o que se faz mais necessário é que esmundo de fantasia, surge rudimentos da prova sas crianças tenham acesso a leitura, experimenou exame de realidade, processo pelo qual o su- tando seus diversos gêneros e aprendendo com
jeito distingue os estímulos procedentes do mun- esses contos, utilizando-a de várias maneiras de
do interior. Assim acredita-se que é na infância o uma forma lúdica e significativa.
momento de começar a estimular a criança para
futuramente com as experiências adquiridas poderão resolver seus problemas, levando em consideração a sua formação pessoal e social por
meio desse tipo de influência (MORENO, 2001,
p. 145)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da pesquisa foi possível perceber que, inicialmente, os contos não eram voltados
para as crianças e, com o passar do tempo, foram sendo adaptados com linguagem e enredos
específicos para o público infantil. Foi observado que contar histórias não é simplesmente ler
um livro e mostrar as figuras, mas sim fazer com que elas despertem a curiosidade e estimulam
imaginação das crianças, desenvolvendo seu intelecto e habilidades enquanto se divertem.
Pudemos observar que os contos de fadas exercem grande influência na vida das crianças, sendo este o gênero literário mais conhecido por elas. Essas histórias as envolvem permitindo que se utilizem da imaginação para viajar num mundo fantástico, assim como a identificação com os personagens que refletem situações cotidianas, ajudando na resolução de conflitos
internos que se desenvolvem no decorrer do tempo. Os contos trazem histórias enriquecedoras
e satisfatórias para o amadurecimento da criança, transmitindo valores e ensinamentos que auxiliam a solucionar os problemas interiores que a cerca e também elaborar posturas para o seu
convívio social. A magia dos contos de fadas propícia para a criança a oportunidade de formar
ideias; a leitura dentro da sala de aula e em seu dia-a-dia é importante, contribuindo para o desenvolvimento de sua personalidade.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: INTRODUÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA BASEADA
NA LEI FEDERAL nº 11.645/2008

RESUMO: O presente artigo discute a implementação da lei nº 11.645/2008, que instituiu a
obrigatoriedade da cultura indígena nas escolas públicas e privadas de todo o brasil, bem
como as práticas pedagógicas voltadas para esse ensino em especial, na educação infantil.
o agosto indígena, promovido todos os anos pelo ensino da prefeitura municipal de ensino
de são paulo, compreende ações educativas desde a educação infantil, que se estendem por
toda a educação básica. ainda justifica-se o presente artigo pelo fato de que ainda nos dias
de hoje, muitas escolas ainda não trabalham com, o tema, ou quando trabalham o restringem
a projetos realizados exatamente no dia 19 de abril, conhecido como dia do índio. a ideia de
se trabalhar o tema desde a educação infantil dezembro de 2019. assim, para o docente da
educação infantil é importante trabalhar a questão da cultura indígena do ponto de vista da
inclusão propiciando à criança o conhecimento dos aspectos positivos dessa população em
relação à cultura nacional, fazendo associações às tradições indígenas, como por exemplo,
contos e mitos indígenas, músicas, culinária, artes plásticas, entre outras proposições. por fim,
o presente artigo complementa a discussão com outras questões pertinentes ao tema como
as políticas públicas, a formação de professores, as práticas pedagógicas, bem como a própria
disciplina de história.
Palavras-chave: Educação Infantil; Cultura Indígena; Políticas Públicas; Legislação.
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INTRODUÇÃO
O estudo da cultura indígena foi regulamentado inicialmente pela Lei Federal nº
11.645/2008, que criou a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio.
Isso porque até então a história do indígena era contada a partir de imagens e de histórias presentes em livros do Ensino Fundamental, no qual primeiramente estuda-se o descobrimento do Brasil, para daí vir à discussão sobre os povos indígenas, trazendo questões como a
colonização, catequização e escravidão. De acordo com Bergamaschi e Gomes:
[...] predominavam nos livros didáticos de história narrativas que abordavam os povos
indígenas como representantes do passado, só aparecendo como primeiros habitantes do Brasil, concepções responsáveis pela formação de muitas gerações escolares (BERGAMASCHI e
GOMES, 2012, p. 56).
Com o documento, a orientação quanto ao conteúdo programático incluiu a discussão
de aspectos da história e da cultura indígena que caracterizam a formação da população brasileira, bem como o resgate as contribuições na área social, econômica e política, pertinentes à
história do Brasil. Além disso, os conteúdos deveriam ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas disciplinas/áreas de Arte, Literatura e História brasileiras.
Ainda, Verrangia e Silva (2010), discutem que a legislação promulgada voltada para
o âmbito educacional trouxe discussões específicas a fim de que ocorram aprendizagens significativas, bem como a troca de experiências, a quebra de paradigmas e diferentes projetos
envolvendo a todos os educandos, para que se possa desenvolver o respeito, a equidade, o
conhecimento, e a valorização de culturas diferentes. A escola é fundamental neste processo e
para isso, as histórias desses povos, como a indígena, precisam ser trabalhadas e valorizadas.
Por isso, a Diversidade Cultural deve estar presente não só no Ensino Fundamental e
Médio, mas também na Educação Infantil. A ideia é utilizar práticas pedagógicas que visem à
importância da valorização da Cultura Indígena não só pela sua riqueza, mas também pela difusão dessa cultura em especial, coibindo a exclusão, a discriminação, o racismo e o preconceito.
Assim, o docente da Educação Infantil deve trabalhar com projetos que tenham como objetivo a
aceitação e o respeito às diferenças, sejam elas de raça, etnia, cultura, credo, entre outras.
Ainda se faz necessário orientar a prática docente a fim de que o ensino dessa cultura
não fique limitada apenas ao Dia do Índio, marcado pela data de 19 de Abril. Isso porque o que
vemos em muitas escolas é a comemoração ou a menção a esse assunto apenas nessa data,
fazendo pinturas no rosto das crianças, por exemplo, ou dando papéis com desenhos de indígenas para que elas possam colorir.
Ainda, o docente deve escolher conteúdos que sejam significativos e provoquem o interesse das crianças. Mas como inserir esse conteúdo no contexto da Educação Infantil? Pensando nisso, o profissional deve considerar diferentes possibilidades que podem ser desenvolvidas
a partir dessa temática como: a cultura e os hábitos; alimentação; tipo de moradia; locais onde
vivem; brincadeiras, brinquedos, etc.
Da mesma forma que o ensino da cultura indígena na Educação Infantil “comum” enfrenta problemas, o contrário também é verdadeiro. Quando falamos sobre a escolarização de
crianças indígenas de quatro a cinco anos, pertencentes à Educação Infantil, Kramer (2003),
D’Ambrósio (2005) e Montenegro (2006), apontam as interferências na educação de práticas
pedagógicas pautadas em parâmetros não indígenas, desconsiderando a própria cultura na escolarização de crianças indígenas de quatro a cinco anos.
Por isso, o presente estudo tem por objetivo discutir a Lei nº 11.645/2008, que instituiu
a obrigatoriedade da cultura indígena nas escolas públicas e privadas, bem como práticas pedagógicas voltadas para esse ensino em especial, na Educação Infantil, baseada em uma pesquisa
de caráter qualitativo, tendo como aporte teórico, diversos estudiosos que pesquisam a área de
Educação e às políticas públicas, a formação de professores e as práticas pedagógicas, bem
como a própria disciplina de História.
895

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

CULTURA INDÍGENA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL - LEGISLAÇÃO VOLTADA
PARA A EDUCAÇÃO

grafo 4º: “O ensino da História do Brasil levará em
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”.

O cenário político atual relacionado aos
direitos sociais no Brasil é pertinente ao debate
sobre as políticas de reconhecimento e respeito
às diversidades socioculturais existentes. A discussão a que se refere às relações étnico-raciais
implementadas na Educação e especialmente no
Ensino de História e das expressões socioculturais
dos povos indígenas no Brasil, traz reflexões a respeito da teoria e da prática.

A Lei nº 10.639 de 2003, alterou o Artigo 26 da LDBEN, tornando obrigatório o ensino
de História da África e Cultura Afro-brasileira em
todas as escolas de Educação Básica, especificando os conteúdos dentro de todo o currículo escolar. Em 2008, essa mesma Lei sofreu alterações
com a ampliação do seu texto originando a Lei
nº 11.645/2008, que acrescentou os estudos da
história e das culturas dos povos indígenas: “Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena”.
Essa situação não só modificou a Educação Básica no país como também trouxe mudanças significativas na formação dos professores.
Essa temática modificou a dinâmica da formação
nos cursos de Pedagogia e a compreensão sobre
a identidade docente, tendo em vista a complexidade do tema, a diversidade sociocultural e a
ampliação na compreensão sobre os indivíduos e
suas culturas (RIBEIRO, 2009).

Inicialmente a Educação Infantil passou
por transformações, incluindo O currículo nos
últimos anos. A Constituição de 1988 incluiu as
Creches e Pré-escolas dentro do Ensino Básico, e
apesar dos avanços da década de 1990 a questão entre “o cuidar e o educar” não ficou muito
clara, onde as creches permanecerem com um
caráter mais assistencialista que educacional.

Em 2009, a partir das novas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil e o
Conselho Nacional de Educação, os documentos
trouxeram orientações quanto ao trabalho pedagógico na Educação Básica a fim de garantir à
Ainda, a ideia das políticas públicas no tocriança a educação presente nos Parâmetros Na- cante as escolas inclui mudanças no Projeto Políticionais na Educação.
co Pedagógico, também como, por exemplo, a inclusão das leis: I – A Constituição Federal de 1988;
A qualidade do ensino advém de um II – Lei Federal nº 9.394/1996, em seu artigo 26
trabalho coletivo, participativo e democrático em (Alterado pela Base Nacional Comum Curricular
processo de construção, criando sentido para as – 12.796/2013, Art. 3º, inciso XII – considerandiferenças e similaridades encontradas. A própria do a diversidade étnica racial); III – Lei Federal nº
cultura infantil é rica em diversidades, independen- 10.639/2003 (Plano Nacional de Implementação
temente do seu reconhecimento social ou da sua das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Eduaceitação. Quanto menos tivermos um padrão na cação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensiforma de se fazer cultura, maior será a possibili- no de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana);
dade da criação de novas culturas, bem como de IV – Lei 11.645/2008 (obrigatoriedade da História
renovações culturais. A diversidade cultural está e da cultura africana, afro-brasileira e indígena em
presente em toda a escola não apenas em posi- todo o currículo escolar); e V – O Plano Nacional
ções ideológicas, mas também nas raças, etnias, de Implementação das Diretrizes Curriculares de
religiosidades, dentre outras formas pluriculturais Educação as Relações Étnico-Raciais e para o Enexistentes.
sino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira
(2009; 2013) (SEDUC, 2017).
Assim, o reconhecimento das diversidades socioculturais que se encontram presentes na
De acordo com Luciano (2006), o recoCarta Magna, contribuiu para o Plano Decenal de nhecimento da pluralidade étnica por todos os EsEducação (1993-2003) e da Lei nº 9.394/1996, tados brasileiros ainda é uma luta a ser travada, e
a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional caminha a passos lentos, dependente da vontade
(LDBEN), que incluiu a discussão sobre a diversi- dos gestores à frente das instituições de ensino
dade étnico racial brasileira nos currículos da Edu- para que a formação continuada se consolide
cação Básica, destacando-se o Artigo 26, pará- como política pública de Estado e não de governo.
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DIFERENÇAS ÉTNICO-RACIAIS

encontram, convivem, passam por confrontos
e se entrelaçam culturalmente. Caracterizada
pela cultura híbrida, misturando experiências e
culturas, retirando qualquer hegemonia cultural
ou etnocentrismo de uma determinada cultura,
afirma a pluralidade e a diversidade de culturas
que constituem a base da sociedade em sua
formação (ARIÉS, 1981).

Diferentes autores compreendem o
conceito de estratégias pedagógicas em educação e o conceito de diferença. Existem duas
grandes linhas do multiculturalismo que podem
ser destacadas: a) Aquela voltada às lutas específicas apoiadas nos movimentos sociais.
2. Aquela que privilegia o desenvolvimento de
Por tudo isso, políticas públicas e leis
propostas e práticas curriculares multiculturalmente praticadas nas escolas, subsidiando foram criadas a fim de orientar os documentos
assim, pesquisas e discussões a respeito do voltados para a Educação Básica, como foi o
caso da Lei nº 11.645/2008, que criou a obritema (NASCIMENTO, 2011).
gatoriedade do ensino da história e da cultura
O ensino relacionado às diferenças cul- dos povos indígenas nos estabelecimentos de
turais está no engajamento comum, na inces- Ensino Fundamental e Médio. Ministrado em
sante construção da cultura, para que outras todo o âmbito do currículo escolar, a iniciativa
diferenças possam ser assim, produzidas. Não pertence às ações afirmativas do governo fehá uma cultura acabada, mas sim em processo deral, buscando entre outras medidas, levar a
igualdade de grupos e pessoas que foram desde ser cultura (NASCIMENTO, 2013).
favorecidas durante a história e conscientizar
A escola possui papel fundamental em que parte dessa população sofre ou já sofreu
educar para a diversidade de etnias, raças, gê- algum tipo de discriminação étnico-racial (ARInero, entre outras questões, em uma sociedade ÉS, 1981).
cada vez mais multicultural e plural que precisa
Essa diversidade étnico-racial compreaprender a conviver com suas diferenças e diversidades. A família também tem participação endida pela legislação e inserida no contexto
nisso, uma vez que possui uma estreita relação educacional transforma a escola em um palco
com a escola, pois, a criança/adolescente que de debates e formações múltiplas para a crianfrequenta a sala de aula é o mesmo do ambien- ça, partindo de diferentes realidades, a fim de
te familiar, criando um hibridismo cultural entre favorecer a construção de uma sociedade multicultural e intercultural. O trabalho de formação
o sistema educacional e a sua casa/família:
infantil cria inúmeras possibilidades, que além
As lógicas socializadoras das famílias, de ricas ampliam o campo de conhecimento
especialmente as das camadas populares, e na escola (ARIÉS, 1981).
das escolas são divergentes e muitas vezes
A criança, ao conviver com realidades
contrastantes: para compreender as relações
entre as famílias populares e a escola, é preci- diferentes relacionadas às raças, culturas e etso levar em conta o fato de que essas relações nias possibilita uma formação com menor grau
colocam em jogo maneiras de estar com as de manifestações de preconceitos culturais. O
crianças, maneiras de examinar as aprendiza- multiculturalismo indica a existência de divergens, maneiras de comunicar, ou, ainda, ma- sas culturas em uma mesma sociedade com
neiras de regular os comportamentos juvenis interesses políticos, sociais e econômicos diferentes, caracterizado assim, por diferenças
ou infantis (BARBOSA, 2007, p. 12).
culturais (ARIÉS, 1981).
Assim, a escola é o espaço em que as
diferentes culturas sejam elas: pessoais, infantis e adultas, das diferentes classes sociais, se
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Quanto à discussão pedagógica, Candau e Moreira (2008) no texto “Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas” trazem a tona os desafios enfrentados
pelas escolas atualmente, ao tratar de questões para os quais não foram preparados. Por
isso, o que se tem visto nas escolas, muitas
vezes é o silêncio em relação ao tema, ao invés
de fomentar as discussões e debates a respeito da diversidade sociocultural:

Durante os séculos XVI, XVII e XVIII,
os negros africanos vieram para o Brasil a fim
de substituir o trabalho indígena, e aqui suas
crianças encontraram espaço para vivenciar os
seus jogos. Assim, com o passar dos séculos,
das mudanças enfrentadas pela sociedade entre outras situações promoveram a continuidade dessas culturas, fazendo com que os jogos
e brincadeiras presentes na cultura portuguesa,
Esta preocupação supõe o reconheciindígena e africana acabassem por se fundi- mento e valorização das diferenças culturais,
rem a cultura lúdica brasileira (BRASIL, 2008). dos diversos saberes e práticas, e a afirmação
de sua relação com o direito à educação de
A Lei nº 11.645/2008 (BRASIL, 2004; todos/as. Reconstruir o que consideramos ‘co2008), promulgou a obrigatoriedade sobre a mum’ a todos e todas, garantindo que nele os
história e a cultura indígena nas escolas de diferentes sujeitos socioculturais se reconheEducação Básica. A ideia ao que tudo indica, çam, garantindo assim que a igualdade se exseria a reparação histórica e cultural que requer plicite nas diferenças que são assumidas como
um intenso debate, bem como discussões e comum referência, rompendo assim com o
reflexões a respeito do tema, tanto na cultura caráter monocultural da cultura escolar (CANbrasileira quanto nos contextos acadêmicos, DAU, 2011, p. 28).
priorizando a valorização da contribuição indíDesta forma, discutir as práticas escogena (LUCIANO, 2006).
lares voltadas para a valorização das diversiA ideia do Ministério da Educação e dades socioculturais, significa repensar no coCultura (MEC) é resultado de uma definição de nhecimento sobre as expressões socioculturais
políticas sustentáveis a fim de instrumentalizar das várias populações, grupos e indivíduos
mudanças e a diversidade, bem como as prá- que constituem a sociedade brasileira (PCNs,
ticas pedagógicas e as relações interculturais, 2001, p. 23).
porém, devemos lembrar que esta encontra
No caso dos livros didáticos de História
pouca ressonância nas práticas pedagógicas
a maioria acaba difundindo textos e imagens
concretas (BRASIL, 2002). Assim, podemos
que reforçam a ideia do índio construída pela
destacar inicialmente a fala de Bonin sobre o
visão dos colonizadores. Os textos geralmente
contexto do indígena nas escolas:
atribuem denominações a determinadas ações
Esse índio, objeto de conhecimento
e celebração num espaço delimitado nos calendários escolares, é quase sempre amalgamado à natureza e reconhecido por atributos
como alegria, ingenuidade, liberdade. Um efeito dessas representações é o estranhamento
que nos causa o encontro com indígenas em
contextos urbanos, participando de atividades
comerciais, ou em noticiários que deixam ver,
de relance e de modo fugaz, a situação de miséria e violência a que estão submetidos muitos povos indígenas na atualidade brasileira
(BONIN, 2008, p. 318).

violentas dos portugueses em relação aos povos indígenas durante o processo de colonização no Brasil, considerando que a catequização, que desconsiderou as crenças indígenas,
além da própria escravidão reporta a efeitos
“benéficos” em nome da civilização.
Um exemplo clássico se refere à educação escolar indígena, que tratam das escolas
jesuítas como obra benéfica aos povos indígenas. A imposição da língua portuguesa e da religião católica foi sutilmente apresentada como
algo mais que necessário para a colonização
dos índios, ou seja, uma violência necessária.
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Assim, de acordo com Bergamaschi
(2010), a reprodução dessas ideias no ambiente escolar resulta em práticas semelhantes
a uma difusão equivocada sobre a história dos
povos indígenas no Brasil. Com isso, continuamos a presenciar preconceitos e discriminações, principalmente relacionados aos relatos
históricos e as expressões socioculturais indígenas em oposição à cultura ocidental. Por
isso, a importância da Lei nº 11.645/08, como
possibilidade de contar essa história através
de uma nova perspectiva.

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Costa (2016), no artigo intitulado “A importância da cultura indígena na
Educação Infantil: Relato de prática pedagógica”, a autora enfatiza que discutir a diversidade
cultural na Educação Infantil é de extrema importância. Isso porque, propostas pedagógicas
voltadas para a valorização da cultura indígena,
contribuem não somente para a difusão desta
cultura em especial, mas acima de tudo para
coibir a exclusão, a discriminação, o racismo
e o preconceito. Ainda de acordo com a autora, os docentes da Educação Infantil devem se
atentar para o trabalho com projetos que incentivem a aceitação e o respeito às diferenças,
independentemente de raça, gênero, etnia, religião ou cultura.

ativos durante o processo de aprendizagem,
sendo capazes de entenderem e conviverem
com as diferenças e as diferenças existentes
entre os grupos sociais que elas conhecem
(COSTA, 2016).
No caso da literatura, encontramos o
exemplo do Projeto Leiturinha e o do Banco
Itaú que trás uma coleção de livros infantis relacionadas a cultura indígena, que garantem a
identidade e a cultura indígena, pensando nas
crianças para que elas sempre lembrem das
“raízes que formam o povo brasileiro”, (COSTA,
2016).
Para Costa (2016), em relação aos
brinquedos e brincadeiras indígenas, pode-se
dizer que há vários sites na internet que indicam quais são, como são e como confeccionar os materiais. A ideia é conhecer e valorizar
as brincadeiras de origem indígena, além de
confeccionar os próprios brinquedos. Quanto a
Arte o docente pode trabalhar a cultura indígena através de imagens e figuras, fazendo com
que as crianças desenhem o que apreenderam
durante a atividade.

Na música, o docente pode trazer para
a sala de aula, o canto indígena, a sonorização,
a dança, além de instrumentos relacionados
com a música indígena. Enfim, a cultura indígena deve ser trabalhada de diferentes formas,
nas mais variadas datas, independentemente
do dia 19 de abril que é o dia oficial do Índio
Assim, para o docente da Educação
no Brasil (COSTA, 2016).
Infantil é importante trabalhar a questão da história indígena do ponto de vista da inclusão
Infelizmente vemos que muitas vezes,
propiciando a criança o conhecimento dos asas escolas ficam limitadas a essa data, contanpectos positivos dessa população em relação
do de forma simplificada ou até mesmo equivoà cultura nacional, fazendo associações às tracada o grande legado que esta cultura deixou
dições indígenas, como por exemplo, contos e
na nossa. Como exemplo, podemos citar a
mitos indígenas, músicas, culinária, artes plásRede Municipal de Ensino da Cidade de São
ticas, entre outras proposições (COSTA, 2016).
Paulo que apresenta uma preocupação em
especial relacionada a essas questões. TemIsso porque o cuidar e o educar nessa
-se, por exemplo, o chamado Agosto Indígena
fase tão especial que é a Educação infantil de(COSTA, 2016)
vem ter atividades planejadas que instiguem a
imaginação, a curiosidade, a empatia, o respeito, considerando que as crianças são agentes
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Dentre as ações da Prefeitura podemos citar o evento realizado em agosto de
2018. O objetivo do seminário foi demonstrar
o protagonismo indígena nos seus mais variados campos de atuação: histórica, social e política, a fim de possibilitar a inclusão no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do
tema História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (COSTA, 2016).
No mesmo ano, a Secretaria Municipal
de Educação promoveu em agosto a III Mostra
Cultural Agosto Indígena, a fim de celebrar a
cultura indígena com atividades nas Unidades
Educacionais da Rede Municipal de Ensino.
No caso do Centro Educacional Infantil (CEI)
Cidade Dutra, pertencente à Diretoria Regional
de Ensino (DRE) Capela do Socorro, os trabalhos destinados aos docentes foram orientados para pesquisarem sobre os valores culturais dos indígenas, contando com exposições,
festa temática, apoio do Programa Imprensa
Jovem e contação de histórias nas bibliotecas
dos CEUs, (COSTA, 2016).

O contrário também é verdadeiro uma
vez que geralmente as discussões estão pautadas nas crianças em geral. Mas e como fica
a criança indígena no contexto do testudo da
sua própria cultura:
[...] estudar uma sociedade sem estudar a criança dessa sociedade resulta um estudo Incompleto. A criança vive e se expressa
dentro de limites e até amplitudes que lhe são
próprios, que têm zonas de intersecção com
os limites e amplitudes do adulto com o qual
convive. A criança não é uma versão reduzida
do adulto nem este é uma versão ampliada da
criança (NUNES, 2002, p. 275-276).

Assim, temos como exemplo, a dissertação de Mestrado de Moraes (2005) intitulada
“Educação Infantil: uma Análise das Concepções de Criança e de sua Educação na Produção Acadêmica Recente (1997-2002)”, onde a
autora apresentou um levantamento acerca da
educação da criança indígena, refletindo sobre o conhecimento e reconhecimento dessa
infância enquanto momento específico da vida
dessas crianças, o que exige, em sua opinião,
além de uma sensibilidade na visualização dos
sinais em relação à diversidade e à cultura,
uma reflexividade na relação entre o docente
e a criança.

Outro feito recente da Prefeitura de São
Paulo, já em 2019, foi o “Festival do Jogo da
Onça e Outras Brincadeiras Indígenas”, destinado às crianças/adolescentes matriculados nas
escolas da Rede Municipal de Ensino (RME),
cuja prática deve contribuir para o aprimoramento de atitudes, habilidades e competências, promovendo a integração e o intercâmbio
A infância é uma etapa que deve ser
das crianças e ampliando as oportunidades de
socialização, autoestima, integração social e percorrida para que se aprenda a viver em
sociedade, onde as crianças aprendem brincultural (COSTA, 2016).
cando, imitando os mais velhos, participando
Por isso o docente da Educação Infantil da tradição oral, das atividades do cotidiano
precisa repensar em sua prática, independente- e dos rituais inerentes a cada cultura, aprenmente da Rede a qual está vinculado. O impor- dendo desta forma as regras para o convívio
tante nessa fase é trazer diferentes elementos social. A criança indígena e suas relações na
a fim de fazer com que a criança possa não só comunidade são percebidas e valorizadas ao
observar, mas também interagir com o assun- longo de vivências nas aldeias e comunidades
to, aprendendo que além da cultura dela exis- indígenas, baseada nas perspectivas da manutem outras culturas e que é preciso valorizá-las tenção da tolerância, paciência e bom humor
e reconhecê-las como pertencentes também a em relação a elas (MORAES, 2005).
sua afinal às contribuições indígenas foram inúmeras para a construção do conhecimento do
país, (COSTA, 2016).
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Assim, percebe-se que as novas configurações familiares estão inseridas no mundo
do trabalho e apontam para a necessidade da
Educação Infantil se voltar para o grupo familiar
e para a própria criança oriunda de diversos
contextos sociais. No entanto, a respeito da importância desta instituição social, esta não é a
única solução para os problemas contidos na
sociedade atual. O que cabe aqui é dar o justo
reconhecimento na melhoria da qualidade de
vida infantil no contexto histórico atual, como
um direito das crianças que não pode de forma
alguma ser negado (MORAES, 2005).

Para a realização desta pesquisa foi
escolhida metodologia qualitativa, pois, este
tipo de estudo apresenta caráter conclusivo,
uma vez que quantifica um determinado problema, como neste caso, as experiências enriquecedoras que a cultura indígena trás durante
o desenvolvimento de atividades relacionadas
à musicalização, a cultura, ao desenho, a sonoridade, as brincadeiras, entre outras questões
relacionadas ao tema e ao trabalho em grupo
constituindo excelente exercício mental e físico,
compreendendo o respeito, à diversidade e a
inclusão ao mesmo tempo.

Ou seja, são ações como estas que garantem a integralidade da cultura indígena não
só nos espaços destinados a Educação Infantil, como também no Ensino Fundamental. Por
isso, a exemplo do caso da Secretaria Municipal de Educação que promove ações como as
já citadas no presente trabalho, outras redes,
secretarias, e governos devem cuidar e efetivamente discutir sobre a Educação Indígena na
Educação Infantil.

Desta forma, como aporte teórico deste artigo, baseamo-nos em legislação específica na implementação da Cultura Indígena no
ensino da Educação Básica, além de autores
como Luciano (2006), Bonin (2008), Ribeiro
(2009), Nascimento (2011), Costa (2016), entre outros autores que trazem a problemática
referente à Lei Federal nº 11.645/2008, que
criou a obrigatoriedade do ensino da história
e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio; a
formação docente; o contexto da cultura indíPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
gena; e por fim, as práticas educativas voltadas
O presente artigo teve por objetivo re- para a inserção da cultura indígena na Educaalizar levantamento bibliográfico documental a ção Infantil, tema abordado no presente artigo.
respeito da Lei nº 11.645/2008, que instituiu
Assim, conforme os conceitos estudaa obrigatoriedade da cultura indígena nas escolas públicas e privadas, bem como práticas dos neste trabalho, foi analisada a legislação
pedagógicas voltadas para esse ensino em es- pertinente ao tema, artigos, trechos de livros,
pecial, na Educação Infantil, baseada em uma páginas da internet, incluindo as próprias obpesquisa de caráter qualitativo, tendo como servações realizadas no dia a dia da escola na
aporte teórico, pesquisadores da área de Edu- Educação Infantil e das discussões realizadas
cação e às Políticas Públicas, a formação de para formação continuada durante a Jornada
professores e as práticas pedagógicas, bem Especial Integral de Formação (JEIF) referente à
como o próprio contexto dentro da disciplina temática, a fim de gerar reflexões e discussões
a respeito do tema em questão, contribuindo
de História.
para uma melhor compreensão sobre as possiInteressante destacar o trabalho com a bilidades de desenvolver diferentes competêncultura indígena marcada na Secretaria Munici- cias e habilidades, bem como a inclusão de
pal de Educação (SME) relacionada às práticas diferentes culturas na Educação Infantil.
nas escolas da Prefeitura Municipal de Ensino
de São Paulo, desde a Educação Infantil até o
Ensino Fundamental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o levantamento bibliográfico, o estudo da cultura indígena foi regulamentado inicialmente pela Lei Federal nº 11.645/2008, criando a obrigatoriedade do ensino da
história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio.
A inclusão da temática indígena no ambiente escolar deve estar pautada no respeito ao
outro, no respeito às diferenças e na valorização das muitas contribuições culturais que o povo
indígena trás para a própria formação da sociedade brasileira.
Seus estudos devem trazer contribuições para o surgimento de um novo olhar sobre as
populações indígenas nacionais, fortalecendo o reconhecimento das suas organizações sociais,
tradições, saberes, valores, crenças, assim como seus processos de transmissão cultural. Como
dito por Costa (2016), é necessário discutir a diversidade cultural a partir da Educação Infantil.
Isso porque, propostas pedagógicas voltadas para a valorização da cultura indígena, contribuem
não só para a difusão desta cultura, mas ainda pode propiciar a diminuição ou mesmo eliminação da exclusão, da discriminação, do racismo e do preconceito.
Ainda de acordo com a autora, os docentes da Educação Infantil devem se atentar para
o trabalho com projetos que incentivem a aceitação e o respeito às diferenças, independentemente de raça, gênero, etnia, religião ou cultura. Outra situação a ser destacada é que ainda
se faz necessário orientar a prática docente para que o ensino dessa cultura não fique limitada
apenas ao Dia do Índio, marcado pela data de 19 de Abril. Isso porque o que se é visto em
muitas das escolas é a comemoração ou a menção a esse assunto apenas nessa data, fazendo
pinturas no rosto das crianças, por exemplo, ou dando papéis com desenhos de indígenas para
que elas possam colorir.
Assim a ideia é valorizar os brinquedos, as brincadeiras, os instrumentos musicais, a
dança, as figuras, entre outras questões de cunho indígena, podendo-se dizer que há vários
sites na internet que indicam quais são, como são e como confeccionar os materiais. A ideia é
conhecer e valorizar as brincadeiras de origem indígena, fazendo com que a criança participe
efetivamente confeccionando os próprios brinquedos.
Quanto à legislação implementada, esta não só modificou a Educação Básica no país
como também mudou significativamente na formação continuada dos professores. A questão
indígena modificou a dinâmica da formação nos cursos de Pedagogia e a compreensão sobre
o saber e o fazer docente, tendo em vista a complexidade do tema, a diversidade sociocultural
e a ampliação na compreensão sobre os indivíduos e as suas culturas.
No caso da Educação Infantil, inúmeras são as contribuições da cultura indígena a fim
de desenvolver cidadãos críticos, respeitosos e conhecedores da história do seu próprio país.
Além disso, o tema deve promover a inclusão propiciando à criança o conhecimento dos aspectos positivos dessa população em relação à cultura nacional, fazendo associações às tradições
indígenas, como é o caso dos contos e mitos indígenas, das músicas, da culinária, das artes
plásticas, da literatura, entre outras questões.
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Por isso, os exemplos citados como o caso das ações promovidas pela Rede Municipal
de Ensino da Cidade de São Paulo em conjunto com a Secretaria municipal de Educação (SME),
tem por finalidade criar atividades relacionadas ao tema indígena a fim de garantir a integralidade da cultura indígena não só nos espaços destinados a Educação Infantil, como também
no Ensino Fundamental. Ainda, a exemplo do caso da Secretaria Municipal de Educação que
promove ações como as já citadas, espera-se que outras escolas, redes, secretarias de ensino,
e governos, cuidem e efetivamente discutam sobre a Educação Indígena na Educação Infantil.
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A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA
NO CONTEXTO ESCOLAR

RESUMO: Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado a Psicopedagogia
e aos aspectos que envolvem o atendimento psicopedagógico. Dentro desse tema, o objetivo
geral desta pesquisa é apresentar os conceitos e definições que envolvem a psicopedagogia
e tem como objetivos específicos compreender qual é o papel do psicopedagogo clínico e
do psicopedagogo institucional nas respectivas áreas de atuação. Este estudo justifica-se à
medida que o atendimento psicopedagógico e a psicopedagogia são aliados no processo de
ensino e aprendizagem na escola e o conhecimento desta área de atuação pode auxiliar o
trabalho do professor em sala de aula e a escola de uma maneira geral e estes conhecimentos
tornam-se fundamental para a compreensão de questões relacionadas a aprendizagem no cotidiano escolar. O problema central desta pesquisa busca responder como a psicopedagogia
pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem e de que forma é realizado o trabalho
do psicopedagogo, tanto na instituição como na área clínica. Na primeira parte deste estudo
busca-se apresentar os conceitos que envolvem a psicopedagogia e na segunda parte elencamos os principais aspectos do trabalho do psicopedagogo em sua área de atuação, clínica
e institucional.

Palavras-chave: Psicopedagogia Clínica; Psicopedagogia Educacional; Diagnóstico Psicopedagógico.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo busca explicitar os conceitos e concepções que envolvem a Psicopedagogia tendo como objetivos específicos: apresentar algumas definições sobre o
trabalho do psicopedagogo clínico e educacional e apresentar alguns aspectos do
diagnóstico e instrumentos psicopedagógicos.
Temos como justificativa para este estudo que o atendimento psicopedagógico e a psicopedagogia são aliados no processo de ensino e aprendizagem na escola e o conhecimento
desta área de atuação pode auxiliar o trabalho do professor em sala de aula e a escola de uma
maneira geral e estes conhecimentos tornam-se fundamental para a compreensão de questões
relacionadas a aprendizagem no cotidiano escolar.
A psicopedagogia pode ser definida como uma área de atuação na qual se enquadra
educação e saúde, tem por objetivo estudar como o ser humano aprende e como evolui em seu
aprendizado, além das causas que pode interferir nesta evolução.
O psicopedagogo, além do trabalho efetivo com a criança precisa considerar o seu meio
social que interfere diretamente no sucesso ou fracasso escolar e estes contextos que permeiam
a vida das crianças, seja em casa ou na escola devem ser considerados para uma maior eficácia
no tratamento. É necessário um trabalho conjunto com as famílias e com os profissionais envolvidos neste processo durante o atendimento, para um resultado mais satisfatório.
A atuação do psicopedagogo clínico é terapêutica, considerando que o aluno se encontra em um estágio avançado de dificuldades de aprendizagens. O atendimento psicopedagógico
clínico ocorre fora do ambiente escolar, normalmente em um consultório onde é realizado a coleta de dados para uma avaliação individualizada.
O psicopedagogo institucional trabalha na instituição escolar e realiza o levantamento,
compreensão e análise das práticas escolares em suas relações com a aprendizagem, junto
com os demais profissionais da escola promovendo a construção de novas práticas produtoras
de melhor aprendizagem.
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CONCEITOS SOBRE A
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E
EDUCACIONAL
O trabalho da psicopedagogia preventiva objetiva a abordagem dos elementos que
englobam a aprendizagem estabelecendo relações e vínculos saudáveis que contribuam
para o processo de ensino. Com uma relação
saudável entre o sujeito, o profissional, o professor e a escola a aprendizagem ocorrerá de
maneira mais efetiva e prazerosa.
A psicopedagogia pode ser definida
como uma área de atuação na qual se enquadra educação e saúde, tem por objetivo estudar como o ser humano aprende e como evolui em seu aprendizado, além das causas que
pode interferir nesta evolução.
De acordo com Chamat (2004), a psicopedagogia surgiu com os questionamentos
e queixas elencadas pelos educadores em
relação as aprendizagens. As dificuldades de
aprendizagem apontadas pelos professores se
constituiu no primeiro passo para fusão dos
conhecimentos em pedagogia e psicologia,
surgindo a denominação da psicopedagogia,
que tem como fundamental objetivo investigar
os motivos e causas pelos quais a criança não
aprende.
Em meados de 1970 a psicopedagogia passa a ser divulgada no Brasil, antes disso
quaisquer dificuldades relacionadas ao
aprender, estavam relacionadas a causas neurológicas e disfunções cerebrais, não levando
em consideração os aspectos sociais e pedagógicos.
É de fundamental importância que o
trabalho do psicopedagogo não seja limitado
a criança, é preciso considerar o meio no qual
ela está inserida e estabelece as suas relações
sociais, estes aspectos podem influenciar de
maneira negativa ou positiva no processo de
aprendizagem e em seu sucesso educacional.
A participação das famílias, da equipe escolar
e dos professores deve ser efetiva no processo, contribuindo para a resolução dos conflitos
que podem ocasionar a não aprendizagem e
prejudicar a trajetória escolar do sujeito.

O psicopedagogo deve conhecer a
queixa que levou aquela criança até ele e utilizar-se de todos os métodos de investigação,
partindo da entrevista inicial com os pais e a
criança, anamnese e aplicando os testes específicos, para então poder chegar a um diagnóstico das reais dificuldades apresentadas
por aquela criança. O trabalho conjunto com o
professor também é de fundamental importância para obter resultados positivos no processo
de intervenção e assim “agir” diretamente nas
dificuldades de aprendizagem apresentadas:
Para que o trabalho do psicopedagogo
se concretize de uma maneira mais eficaz é
necessário que o mesmo tome conhecimento
dos procedimentos e testes de aplicação de
diagnóstico, pelo qual chamamos de Diagnóstico Psicopedagógico. Todo diagnóstico psicopedagógico é uma investigação. Nessa investigação pretende-se obter uma compreensão
global do indivíduo, bem como sua forma de
aprender e dos desvios que estão ocorrendo
nesse processo (PAIN, 2010, p. 42).
O acompanhamento psicopedagógico
objetiva abordar o processo da aprendizagem
e compreender como se desenvolve e como o
sujeito se relaciona com o aprender em seus
diferentes aspectos cognitivos, emocionais e
sociais. Quando são identificadas dificuldades
neste processo de aprendizagem, a Psicopedagogia busca e analisa possíveis origens,
distúrbios, as habilidades ou as limitações do
sujeito em fase de aprendizagem.
A atuação do psicopedagogo clínico
é terapêutica, considerando que o aluno se
encontra em um estágio avançado de dificuldades de aprendizagens. O atendimento psicopedagógico clínico ocorre fora do ambiente
escolar, normalmente em um consultório onde
é realizado a coleta de dados para uma avaliação individualizada.
O Psicopedagogo clínico atua em
conjunto com profissionais de diferentes áreas, dentre elas podemos destacar, a pediatria,
neuropediatria, fonoaudiologia, psicologia e
psicomotricidade. Neste sentido todos os encaminhamentos são realizados para que seja
diagnosticado o quanto antes as causas pelas
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quais a criança não aprende, além destas áreas de parceria, a participação da família neste
processo contribui positivamente para o sucesso do trabalho do psicopedagogo:
A Psicopedagogia Clínica no âmbito
escolar tem como objetivo assegurar e/ou ampliar as possibilidades de aprendizagem em
todas as relações escolares. Como assessor
ou membro da equipe, o psicopedagogo, sobretudo, constitui uma escuta. Tendo a escuta
como estratégia principal, participa das discussões sobre aspectos concernentes à aprendizagem, promovendo situações em que os diversos segmentos possam refletir sobre suas
práticas e seus dilemas. Desse modo, contribui para mediações entre os diferentes grupos
envolvidos na relação do ensino e da aprendizagem, colaborando na formação continuada
dos professores. A ampliação de conhecimentos sobre o aluno enquanto aprendente e sobre
os processos de aprendizagem em sua complexidade pode ser conjugada com as ações
didático-pedagógicas que facilitam a aprendizagem e que, da perspectiva psicopedagógica,
valorizam a autoria de alunos e professores enquanto ensinantes e aprendentes (PORTELLA;
HICKEL, 2010, p. 03).
A psicopedagogia clínica se utiliza de
entrevistas para que, com base nos resultados
obtidos, seja possível estabelecer um diagnóstico e um perfil para o atendimento da criança.
Estas entrevistas têm características específicas e podem ser aplicadas tanto de maneira
individual como em grupo e também conta
com a participação dos pais, o principal objetivo das entrevistas é apontar quais fatores
contribuem para que o sujeito não aprenda ou
apresente dificuldades em aprender.
Segundo Bossa (2000), o psicopedagogo que atua na clínica tem como função
estabelecer um espaço de aprendizagem fora
da escola, oferecendo ao indivíduo diferentes
oportunidades para que ele possa conhecer o
meio que o cerca e quais são as causas que
lhe impede de aprender. Neste sentido, o trabalho conjunto e em parceria viabiliza o tratamento terapêutico com a observação de um profissional, para que possam assim compreender

as causas da não aprendizagem:
A Psicopedagogia é um campo de conhecimento que estuda a aprendizagem, buscando entender os processos, as relações, as
significações e as situações contextuais de sua
ocorrência. A partir da compreensão desses
processos, participa da elaboração de estratégias favorecedoras de seu desenvolvimento
e de alternativas para superar fatores o que
entravam. Desse modo, em relação ao cotidiano escolar, a Psicopedagogia busca o contato
com as múltiplas relações de aprendizagem,
procurando contribuir para o estabelecimento
de situações saudáveis nos vínculos entre os
envolvidos na construção do conhecimento.
Seus profissionais levam em conta os aspectos socioculturais da circunvizinhança escolar,
a variedade dos espaços da escola, além daquele que mais lhe caracteriza - a sala de aula
(PORTELLA; HICKEL, 2010, p. 4).
A atuação do psicopedagogo clínico
deve permitir que haja a compreensão das
causas do não aprender do sujeito e quais
caminhos devem ser percorridos para que ele
possa aprender, o processo de aprendizagem
ocorre durante o diagnóstico, com a compreensão do processo de atendimento. Para Weiss
(2002), o diagnóstico psicopedagógico tem
como objetivo identificar os desvios e os obstáculos básicos na Aprendizagem que o impedem de aprender conforme o esperado dentro
das concepções educacionais e do meio social. De acordo com os estudos de Pain (1985)
o diagnóstico do psicopedagogo clínico engloba etapas distintas, a consulta com as famílias
busca identificar porque qual a queixa que os
levou até o atendimento e por qual profissional
foi encaminhado, o psicopedagogo deve estabelecer quais relações acontecerão de ali em
diante e quais vínculos vai estabelecer com o
paciente.
O atendimento da psicopedagogia institucional é realizado no âmbito da instituição
de ensino e o psicopedagogo desta área realiza o levantamento das questões pertinentes no
intuito de contribuir com a construção de novas
práticas que garantam, auxiliem e facilitem o
processo de ensino e aprendizagem na escola.
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O psicopedagogo institucional realiza
os trabalhos que vão auxiliar a equipe escolar
e a família da criança e oferece suporte clínico e pedagógico nos espaços escolares, neste
sentido, atua preventivamente para a melhoria
das ações que permeiam a construção do ensino e da aprendizagem:
Para entender o que é Psicopedagogia,
deve-se ir além da simples junção de conhecimentos oriundos da Psicologia e da Pedagogia, conforme definição reducionista do senso
comum. Psicopedagogia é um campo do conhecimento que se propõe a integrar conhecimentos e princípios de diferentes Ciências,
com a meta de construir a melhor e mais aprimorada compreensão sobre as muitas variáveis implicadas no processo de aprendizagem.
Hoje, a Psicopedagogia Clínica está voltada a
toda e qualquer situação que envolva o acontecimento da aprendizagem e suas vicissitudes,
pois se originou como resposta a uma demanda, cada vez maior, em relação ao fracasso escolar e aos problemas de aprendizagem (PORTELLA; HICKEL, 2010, p. 03).
O psicopedagogo da área institucional
quando atua em nível superior de ensino, aborda as relações e as formas de comunicação
entre os sujeitos e analisando as suas falas.
O trabalho deste profissional, neste sentido de
abordagem, visa trabalhar as relações do sujeito com o meio que o cerca e consigo mesmo
e apresentando a instituição escolar como uma
parceira neste processo de diagnóstico e atendimento de maneira gradativa, com o intuito de
solucionar as queixas.
Bossa (2000) afirma que a presença
do profissional da área de psicopedagogia na
escola é de fundamental importância para as
práticas pedagógicas e para o processo de
ensino e de aprendizagem. As intervenções
e atendimentos deste profissional engloba o
atendimento às famílias, o auxílio aos profissionais da escola e a todos os envolvidos neste
processo no contexto educacional. Este profissional também contribui no desenvolvimento
de projetos e na criação de novas propostas e
metodologias:

As práticas da Psicopedagogia em relação à escola ocorrem no sentido de prevenir
dificuldades, de promover os aspectos facilitadores da aprendizagem, buscando construir
estratégias de intervenção junto à equipe pedagógica, para o atendimento das necessidades educativas dos alunos. Inerente às práticas
está a postura clínica que envolve a escuta e o
olhar atento às modalidades e aos esquemas
de ação e significação dos sujeitos implicados
na relação de aprendizagem. Em se tratando
de espaço escolar considera-se, ainda, os elementos que conformam social e culturalmente
sua instituição, o que complexifica o campo de
ação do psicopedagogo, pois no contexto escolar é importante considerar a singularidade
da estrutura educativa e, sobretudo, sua função
social (PORTELLA; HICKEL, 2010, p. 03).
O papel da escola é proporcionar o
aprendizado dos estudantes e a equipe pedagógica tem o papel de elaborar os planejamentos pensando na realidade escolar, no território educativo e no meio em que a escola atua.
Os conteúdos a serem trabalhados só terão
sentido e significância se os alunos realmente aprendem e se estas práticas contribuírem
para a sua formação e para a construção do
conhecimento significativo.
Os profissionais que atuam na escola
recebem o auxílio do psicopedagogo nas diferentes questões que permeiam o processo
de aprendizagem, contribuindo para a reflexão
das práticas e para o trabalho em conjunto.
Segundo Dantas (2011) o conhecimento das
teorias sobre a psicopedagogia e o seu campo
de atuação é fundamental para a compreensão
dos diferentes processos que interferem direta
e indiretamente na aprendizagem. A reflexão
sobre prática contribui para o conhecimento
de tais fundamentos, no que diz respeito as teorias e as práticas:
O psicopedagogo procura desenvolver
no sujeito a confiabilidade em suas ações, através de intervenções que auxiliam no processo
de ensino/aprendizagem e a ressignificação
das diferentes fases do desenvolvimento. Portanto, cabe a estes profissionais buscarem não
só compreender o porquê de o sujeito apresen911
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tar dificuldade em algo, mas o que ele pode
aprender e como (DANTAS, 2011, p.2)
Weiss (2002) afirma que os profissionais devem trabalhar em conjunto para construção de novas práticas que consequentemente produzirão uma melhora no aprendizado,
o trabalho em conjunto dos profissionais das
áreas da saúde, educação e psicologia é de
fundamental importância para o sucesso da
intervenção e do tratamento e no ambiente escolar a troca de informações entre os profissionais possibilitará a intervenção adequada nas
dificuldades de aprendizagem e o encaminhamento correto para cada caso.

O DIAGNÓSTICO E OS INSTRUMENTOS
PSICOPEDAGÓGICOS
A Psicopedagogia se constitui em uma
combinação dos dois saberes, psicologia e
pedagogia, indo além de uma simples junção
dessas palavras, visando identificar a complexidade inerente ao sujeito que produz o saber
e o não saber. Pode ser definida como uma ciência que analisa o processo de aprendizagem
humana, constituindo como objeto de estudo
o sujeito em processo de construção do conhecimento.
Com uma análise e discussão sobre a
importância do psicopedagogo além do amparo legal é possível destacar a importância deste profissional em todos os níveis de ensino, e
na educação infantil este profissional tem um
papel fundamental por ser capaz de caracterizar um diagnóstico cuidadoso desde a mais
tenra idade. Além destes fatores o trabalho em
psicopedagogia contribui para evitar diagnósticos errôneos sobre as possíveis causas do
não aprender.
A presença do profissional em Psicopedagogia na escola é de suma importância,
considerando o contexto da educação infantil,
a base é fundamental e os alicerces criados
podem contribuir para um sucesso na aprendizagem futura destas crianças. Com a investigação precoce das possíveis causas do não
aprender é possível tratar e analisar dificuldades de aprendizagem e contribuir para o su-

cesso educacional destes sujeitos.
Weiss (2002) define que o diagnóstico
psicopedagógico compreende diferentes estágios, temos a anamnese que é realizada com
a família da criança para obter informações relevantes que possam contribuir para o atendimento da criança.
Temos algumas avaliações, dentre
elas, a produção das crianças na escola, as
relações que ela estabelece, testes que avaliam a inteligência e o desempenho em conteúdos específicos, etc. As formas como o atendimento será desenvolvido será apresentada à
família nos primeiros encontros, para que os
primeiros combinados se estabeleçam e contribuindo para a eficácia do atendimento psicopedagógico.
Os diagnósticos psicopedagógicas
são compostos por diferentes etapas, segundo
Weiss (2002), destacamos:
• Entrevista Familiar Exploratória Situacional (E.F.E.S)
A Entrevista Familiar Exploratória Situacional busca compreender a queixa, envolvendo a escola e a família, neste sentido, são
elencadas as expectativas familiares em relação ao indivíduo referente a sua aprendizagem
escolar, a atuação do profissional psicopedagogo e de que forma o paciente compreende
a importância do atendimento. Neste momento
é esclarecido ao paciente e a família quais são
os propósitos do atendimento e do diagnóstico
psicopedagógico.
• Anamnese
A Anamnese é uma entrevista, que
possui um foco mais específico, buscando levantar os aspectos importantes a respeito da
história do indivíduo na família, compreendendo as relações que permeiam esse ambiente
familiar e como o indivíduo é influenciado por
esse convívio. Na Anamnese, são levantados
dados relativos as primeiras aprendizagens, ao
desenvolvimento do indivíduo, história familiar,
clínica e educacional.
• Sessões lúdicas centradas na
aprendizagem
As sessões lúdicas centradas na aprendizagem são realizadas com crianças e bus912
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cam compreender os processos cognitivos,
afetivos e sociais. Segundo Fernández (1991),
o diagnóstico tem como objetivo buscar um
modelo de aprendizagem adequado. Por meio
da atividade lúdica é possível adquirir conhecimentos sobre a criança e compreender de que
forma ela se organiza e representa o conhecimento, por meio de seus esquemas mentais.
Com este tipo de diagnóstico é possível observar impedimentos no processo de ensino e
aprendizagem, tomando como base e referencial as ideias de Piaget sobre os processos de
assimilação e acomodação:
O desequilíbrio das atividades assimilativas e acomodativas dão lugar nos processos
representativos a extremos que podem ser caracterizados como hipoassimilação, hiperassimilação, hipoacomodação, hiperacomodação.
O que nos interessa chegar a compreender
neste ponto é a oportunidade que a criança
teve para investigar (aplicar seus esquemas
precoces) e para modificar-se (por transformação dos seus esquemas), com implicações
posteriores dessas atividades no jogo e na imitação, o que leva à constituição de símbolos e
imagens (PAIN, 1985, p. 47).
Contamos com muitas pesquisas e
teorias sobre os principais distúrbios e transtornos de aprendizagem, com base nestes documentos e pesquisas surgem descobertas que
não comprovam se os distúrbios de aprendizagem geram os transtornos ou se originam
deles. É comprovado por diversas teorias que
a habilidade psicomotora desenvolvida de maneira adequada favorece a maturidade neurológica e psicológica, que é fundamental para
a aquisição de habilidades acadêmicas e para
uma aprendizagem significativa. As diversas
definições de distúrbios ainda são conflitantes
e podem causar diferentes interpretações.
Segundo CID (Classificação Internacional de Doenças), documento elaborado pela
Organização Mundial de Saúde, o termo “transtorno” é definido para as disfunções de aprendizagem: os transtornos mais comuns segundo
o CID-10 são: Dislexia, Disgrafia, Disortografia,
Discalculia, Dislexia e TDAH.

A Organização Mundial de Saúde reconhece tais transtornos e os define como doença, necessitando de atenção, cuidado, prevenção, diagnóstico e tratamento diferenciado,
devido a caracterização e definição.
As práticas em psicopedagogia objetivam conhecer mais sobre o sujeito contribuindo para que ele possa vencer as suas dificuldades e superar as suas defasagens de
aprendizagem.
Temos como desafio contribuir para
que o sujeito se conheça e seja capaz de buscar o protagonismo em seus pensamentos e
ações, as intervenções são realizadas com a
intenção de autoria do pensamento e a busca
pela aprendizagem criativa e significativa.
Os testes psicométricos tem por objetivo a avaliação e medição do coeficiente de
inteligência do indivíduo, mais conhecido com
QI, coeficiente de atenção e memória. Tais testes possuem uma forma de medida que analisa os resultados obtidos e os enquadra em
uma escala padronizada.
Já as provas operatórias, conforme as
ideias de Weiss (2002) apresentam como objetivo determinar o grau de aquisição de diferentes noções baseados no desenvolvimento
da cognição, esta prova calcula o nível operacional e estrutural do pensamento do indivíduo:
[...] todos os momentos da prática
diagnóstica devam ser vivenciados em seus
aspectos afetivos, cognitivos, corporais e pedagógicos, incluindo-se uma visão genética.
Como exemplo, podemos colher dados de origem emocional em uma prova operatória, ou
dados cognitivos em testes projetivos (WEISS,
2002, p.100)
A psicopedagogia institucional busca
prevenir as dificuldades de aprendizagem, promovendo a reflexão dos docentes e atuando
com os alunos que apresentem algum tipo de
dificuldade de aprendizagem. Esta abordagem
psicopedagógica acaba por facilitar o trabalho do professor em sala de aula. Conhecer
as maneiras de atuação do psicopedagogo na
escola é o primeiro passo para uma atuação
eficiente.
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Com a clareza dos membros da equipe
escolar o psicopedagogo atua com a realidade
da escola, observando e analisando os diferentes contextos e a dinâmica de funcionamento das
ações ali desenvolvidas. Com base nos dados e
nas observações realizadas é possível atuar em
prol da aprendizagem de maneira mais efetiva:
A psicopedagogia não se coloca no lugar da Pedagogia no sentido de que irá trabalhar
com o sujeito cognoscente, o sujeito do conhecimento, nem no lugar da Psicologia. [...] não trabalhará com a soma destas duas instâncias mas na
articulação de ambas, no espaço de transformação. [...] que possibilita o nascimento do sujeito
aprendente. Construção do pensamento é aqui
considerada enquanto um processo. [...] traz a
articulação possível e necessária entre mundo interno e mundo externo de um sujeito que formula
teorias sobre o mundo e sobre si mesmo desde
que se constitui como sujeito (AMARAL, 2003,
p. 43,44).
Weiss (1992, p. 58) afirma a compreensão do brincar integrado à aprendizagem e a importância de se levar o lúdico para dentro dos
consultórios psicopedagógicos. Os pacientes
apresentam um déficit no brincar que está diretamente ligado aos seus déficits de aprendizagem.
O brincar facilita aspectos que não apareceriam em situações mais formais, o brincar é
universal e saudável não só para a área cognitiva
do ser humano, mas também para a área afetiva.
Analisar a dinâmica de aprendizagem, a maneira
como brinca revela como aprendeu.
Segundo Fernández (1991) o pensamento é único e não há a separação entre pensamento simbólico e pensamento inteligente, o simbolismo apresentado nas provas projetivas acontece
paralelamente a organização mental e lógica do
indivíduo, não se separam, neste sentido, quando
falta a lógica ou o simbolismo ocorrem os problemas de aprendizagem.
Para um sucesso no atendimento e no
diagnóstico é fundamental que as regras estabelecidas entre os envolvidos neste processo sejam
claras e cumpridas. A família, a criança e os profissionais atuam em sistema de parceria e nos
atendimentos são delimitadas as regras e toda a
organização do atendimento, desde datas, duração, etc., até as formas e instrumentos que serão
realizados neste atendimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada a psicopedagogia e o atendimento psicopedagógico. A pesquisa bibliográfica busca descobrir
aquilo que já foi escrito e produzido de maneira
científica por outros autores, tornando o aprendizado mais maduro com novas descobertas
nas mais diversas áreas do conhecimento.
Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa na Internet e em bases
de dados que possuem credibilidade científica,
é muito utilizada como mecanismo de busca
para localização do material bibliográfico. Para
atingir os objetivos deste estudo utilizamos as
contribuições de Weiss (2002), Bossa (1994),
Pain (2010) e Dantas (2011) que abordam as
principais temáticas pertinentes ao tema de estudo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões e sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo e
foi possível constatar que o papel do psicopedagogo abrange todos os serviços que dão
suporte pedagógico e/ou clínico realizados na
escola e por iniciativa da equipe de profissionais que trabalha na escola, realizando o trabalho de prevenção dos problemas relacionados
à aprendizagem. O termo prevenção, neste aspecto se refere à melhoria das condições externas que a escola proporciona para conduzir a
construção da aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo dos elementos apresentados e após o término desta pesquisa foi constatado
que a psicopedagogia é um campo do conhecimento que se enquadra nas áreas da educação
e da saúde e tem como objeto de estudo a aprendizagem humana e seus padrões evolutivos
normais e patológicos, e para que o profissional psicopedagogo tenha êxito deverá considerar o
indivíduo em todos os seus aspectos, emocionais, psicológicos e sociais.
O trabalho da Psicopedagogia deve ocorrer em consonância e parceria com a escola,
pois desta forma poderá contribuir de forma positiva para amenizar as dificuldades relacionadas
à aprendizagem que surgem no contexto educacional, de forma conjunta, envolvendo todos os
profissionais de educação. É fundamental que o psicopedagogo não se limite ao trabalho com
a criança, pois ela está inserida em um meio social que também é responsável por seu sucesso
escolar. Cabe também aos pais, professores e toda equipe escolar ajudá-la da melhor maneira
possível revivendo como foram suas aprendizagens e buscando resolver os conflitos que encontram na trajetória escolar ou evitar que eles ocorram.
O papel do psicopedagogo engloba todos os trabalhos que dão suporte pedagógico e/
ou clínico realizados no espaço escolar e por iniciativa da equipe de profissionais que trabalha
na escola, realizando o trabalho de prevenção de problemas de aprendizagem. O termo prevenção refere-se à melhoria das condições externas proporcionadas pela escola que conduzam a
construção da aprendizagem.
A atuação do psicopedagogo clínico é terapêutica, considerando que o aluno se encontra em um estágio avançado de dificuldades de aprendizagens e que o atendimento psicopedagógico clínico ocorre fora do ambiente escolar, normalmente em um consultório onde é realizado
a coleta de dados para uma avaliação individualizada, tendo como recurso principal a realização
de entrevistas operativas.
O psicopedagogo educacional trabalha na instituição escolar e realiza o levantamento,
compreensão e análise das práticas escolares em suas relações com a aprendizagem, junto
com os demais profissionais da escola, auxiliando professores e demais funcionários envolvidos
neste processo.
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MEDOS E INCERTEZAS NA TROCA
DE CICLOS E SUAS INFLUÊNCIAS NA
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral estudar a passagem dos alunos do ciclo I para
o ciclo II do ensino fundamental, em relação a alguns medos e incertezas por ser tudo novo:
espaço físico, professores, quantidade de matérias, conteúdos novos, amigos e até mesmo a
mudança de expectativas em relação à escola e o que isso pode influenciar na alfabetização.
Os pais acreditam que devem oferecer confiança e autonomia neste momento de transição,
porém, muitas vezes realizando este processo de maneira brusca, deixando de acompanhar
seus filhos em suas tarefas de uma hora para outra. O aluno por sua vez, ainda que permanecendo, na mesma escola, passa a desfrutar de ambientes diversos e com mais liberdade,
precisando ter domínio de seu tempo para se locomover nas trocas de aulas, sem que haja
necessidade de supervisão de um adulto.

Palavras-chave: Medos; Incertezas; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

O

professor que em grande parte não opta o 6° ano como primeira escolha e sim
para o preenchimento de carga horária, não possui traquejos para compreender
as necessidades do grupo recém chegado e sequer dispõe de tempo para abordar questões tão relevantes para eles, mas pouco ligadas ao conteúdo, como saber o nível da
sua alfabetização.
Durante a transição de ciclos devem ser melhor observadas e acompanhadas, tendo
mais precisão no que diz respeito a parte psicológica que influencia direto na pedagógica, cabendo ao professor auxiliar estes alunos, meio a tantas incertezas.
A profissão de professor traz em seu bojo uma característica singular de nos colocar em
contato, em tenra idade, com o futuro ambiente de trabalho. Desde então, somos iniciados em
rituais que poderão ser eternizados em nosso consciente coletivo, do que é ser um professor.
O fato de frequentar a escola durante a infância e adolescência não vem a ser um ponto determinante na escolha da profissão, mas essas vivências influenciam muitas escolhas na rotina da
escola, enquanto professores.A busca de compreensão do presente, exige um olhar atencioso
para fatos do passado, como salienta Freinet:
Em vez de procurar esquecer a infância, acostume-se a revivê-la, reviva-a com os alunos,
procurando compreender as possíveis diferenças originadas pela diversidade de meios e pelo
trágico dos acontecimentos que influenciam tão cruelmente a infância contemporânea. Compreenda que essas crianças são mais ou menos o que você era há uma geração. Você não era
melhor do que elas e elas não são piores do que você, portanto, se o meio escolar e social lhes
fosse mais favorável poderiam fazer melhor do que você, o que seria um êxito pedagógico e uma
garantia de progresso (FREINET, p. 28, 29).
Segundo Morin (2001, p. 19):
nosso atual modelo de educação, fundado sobre a lógica da disjunção, é incapaz de
perceber as relações existentes entre os conhecimentos, é incapaz de conceber e contemplar,
em seu currículo e sua didática, o ser humano como um todo indiviso. Desta maneira, contribui
para o distanciamento cada vez mais crescente do ser humano para com os outros e para com a
natureza. Sem falar no desconhecimento do ser humano em relação a si próprio, a seus desejos
internos, suas necessidades, seus sentimentos, medos e anseios (MORIN, 2001, p.19).

Para Morin (2001, p. 31), todo conhecimento é uma tradução e uma reconstrução. Não
existe um conhecimento absoluto, ao contrário, o conhecimento é sempre passível de erros e
ilusões. A ideia de que todos percebemos a mesma realidade é uma ilusão. A partir da nossa
percepção individual, traduzimos os estímulos que recebemos do exterior e reconstruímos a realidade conforme nossos próprios processos internos. Ou seja, o que achamos que é a realidade,
na verdade é uma interpretação particular, individual e só partilhada através da linguagem.
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De acordo com Silva (1997) “Conviver com uma classe de 5ª série é uma experiência
bastante peculiar [...]”, o professor entra convicto que irá cumprir com seus conteúdos, mas passa grande parte da aula mediando conflitos que vão além das questões cognitivas planejadas
previamente. São eventos que emergem, transformando a aula em um verdadeiro campo de disputa, de um lado o professor que precisa cumprir o cronograma (objetivo) e do outro o aluno que
traz outras necessidades e questionamentos característicos de seu tempo de vida (subjetivos).
Não é o caso de desconsiderar os saberes pedagógicos para o ensino de um determinado conteúdo, mas reconhecer que outras coisas estão em jogo, no momento da aula, como
nos lembra Teixeira (1957, p. 22):
É importante conhecer todos os métodos e recursos já experimentados e provados de
ensinar a ler, mas, a sua aplicação envolve tanta coisa a mais, que o mestre, nas situações
concretas, é que irá saber até que ponto poderá aplicar o que a ciência lhe recomenda, não no
sentido de negá-lo, mas, no sentido de coordená-lo e articulá-lo com o outro mundo de fatores
que entram na situação educativa (TEIXEIRA, 1957, p. 22).

Percebe-se então que a alfabetização sempre está presente e que para se tornar significativa os métodos e recursos utilizados pelos professores devem ser os mais próximos da sua
realidade, dando sentido ao processo ensino aprendizagem.
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ESCOLA PARA VIDA
O Parecer do CNE/CEB nº. 04/1998
normatiza as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e a resolução CNE/CEB nº.
02/1998 institui as Diretrizes e Bases do Ensino Fundamental para todo o território nacional.
É de fundamental importância destacar que o
Ensino Fundamental embora se apresente com
características próprias e distintas nas suas
etapas iniciais e finais se constitui numa única
etapa de ensino que deve dar ao cidadão o
“pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, da compreensão do ambiente natural, sistema político, da tecnologia, das artes.” (LDB
Art.32). Ainda no mesmo artigo, nos Incisos I,
II, III, e IV, diz que “o seu objetivo é a formação
básica do cidadão”.
Percebe-se que são elaboradas Leis
em benefício da Educação, mas nem sempre
são cumpridas. O grande número de pessoas que tem pensamentos retirados aos quais
acreditam que a educação é apenas para meros conhecimentos científicos muitas vezes fica
acima daqueles que acreditam que podemos
ter uma educação de qualidade na qual se
prioriza o ser humano com sua essência, dessa forma a cada troca de ciclo deveria se ter
um olhar mais delimitado, pois toda troca pode
servir positivamente como negativamente, dependendo de como foi trabalhada.
Por meio de diversos meios de informação e conhecimento, adquirimos saberes
necessários para podermos além de pertencer, participar de uma sociedade e assim, contribuir para o seu desenvolvimento e avanço.
Para Freire (1982, p.23):
A compreensão crítica do ato de ler
não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se
antecipa e se alonga na inteligência do mundo.
[…] Linguagem e realidade se aprende dinamicamente. […] A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele (FREIRE,
1982, p. 23).

Dessa forma, segundo a concepção de
Freire (1982), a leitura e a escrita não são apenas decodificação de códigos, mas acrescentam um meio de maior conhecimento e compreensão do mundo, fazendo parte de nossas
vidas antes mesmo de nos apropriarmos dela,
e com elas convivemos e nos relacionamos
com a sociedade. A escola influencia em nosso meio social, pois ao termos convivência com
pessoas diversas, podemos enxergar o mundo
de uma outra forma, ampliando nossos olhares
e desenvolvendo a criticidade. A escolarização
e a alfabetização são processos necessários
para que haja o desenvolvimento de capacidades no indivíduo para que ele possa participar
da sociedade e com isso contribuir para o seu
desenvolvimento.

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Já, de acordo com a concepção vygotskiana as crianças devem ser preparadas
para desenvolverem em sua formação, suas
competências e habilidades para poderem agir
conforme as exigências da contemporaneidade.Não havendo possibilidade de se distanciar
dessa realidade, todos os profissionais da educação sentem a necessidade de refletir sobre
suas ações pedagógicas no que se diz respeito
a conhecer e reconhecer a importância do sujeito da aprendizagem, a aprender o que pode
facilitar ou dificultar o que ele aprenda.
Nesta concepção, a aprendizagem é
vista como apreensão ou assimilação de normas linguísticas impostas pelo sistema social
é uma tarefa de conceitualização, caracterizando-se como a compreensão dos princípios organizada da língua, por parte dos aprendizes.
Aprendemos por nós mesmos, não podemos
aprender pelos outros. As novas aprendizagens
do indivíduo dependem de suas experiências
anteriores. Assim, as primeiras aprendizagens
servem de pré-requisitos para as subsequentes. Por esse motivo, dizemos que a aprendizagem é um processo cumulativo, ou seja, cada
nova aprendizagem vai se juntar ao repertório
de conhecimentos e de experiências que o indivíduo já possui, indo constituir sua bagagem
cultural.
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Esse processo de acumulação de
conhecimentos não é estático. A cada nova
aprendizagem o indivíduo reorganiza suas
ideias, estabelece relações entre as aprendizagens anteriores e as novas, faz juízos de valor,
colocando seus sentimentos nesse julgamento. Trata-se portanto, de um processo integrativo, dinâmico. O professor deve na medida do
possível realizar um trabalho que leve o aluno a
interagir sobre os conhecimentos e assim conseguir a aprender (VYGOTSKY, 1998).
O trabalho educativo realizado pelo professor consiste na mediação do conhecimento
científico, visando à sua apropriação pelos estudantes, o que implica conhecer como ocorre o processo de ensino-aprendizagem para
planejar estratégias didáticas e pedagógicas.
Para Vygotsky (1998), o processo de formação
humana acontece a partir das relações sociais,
por meio da educação. Nesse sentido, entendendo a escola como espaço privilegiado na
apropriação do conhecimento historicamente
acumulado, ressalta-se a importância do ensino ser um processo sistematizado, planejado e
com uma intencionalidade.

A atualização da interdisciplinaridade no
plano pedagógico requer, portanto, que se leve
em conta um conjunto de dimensões próprias
à dinâmica real da sala de aula, não somente
uma teorização da prática interdisciplinar sobre
o plano pedagógico no seio de modelos ricos e
coerentes, ela também necessita esclarecer que
pode proporcionar uma análise curricular das
possibilidades interdisciplinares oferecidas pelos
programas em vigor (FAZENDA, 2012, p. 59).
Neste contexto, acentua-se o papel do
professor como mediador do conhecimento, ou
auxiliando o educando na compreensão tanto
dos conteúdos mais complexos quanto na sua
integração social dentro desse contexto. Nesta
perspectiva encontramos nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008) a seguinte abordagem:

O fato de se identificarem condicionamentos históricos e culturais, presentes no formato disciplinar de nosso sistema educativo, não impede a perspectiva interdisciplinar. Tal perspectiva
se constitui, também, como concepção crítica de
educação e, portanto, está necessariamente condicionada ao formato disciplinar, ou seja, à forma
como o conhecimento é produzido, selecionado,
No entanto, nos perguntamos qual o difundido e apropriado em áreas que dialogam,
conhecimento que será trabalhado pela esco- mas que constituem-se em suas especificidades
la? O conhecimento a ser trabalhado pela es- (BRASIL, 2008, p.22).
cola não é qualquer conhecimento, é o conheDiante disso, o trabalho interdisciplinar
cimento elaborado, produto da construção dos
se
faz
necessário
para mostrar ao aluno a rehomens no processo histórico.O conhecimento
não deve ser fragmentado, pois uma disciplina lação que as disciplinas têm uma com a outra,
complementa a outra, portanto, o aprendizado mesmo diante de suas especificidades. Portanto,
integrado sobre um determinado tema favorece pode-se traduzir ou transpor tal concepção numa
abordagem interdisciplinar, de maneira que cada
o desenvolvimento do conhecimento holístico
disciplina possa ser fortalecida pela outra, entenmaior do que o proporcionado pelas experiêndendo o conhecimento em sua totalidade. Nesse
cias de um currículo sem um objetivo integrasentido, a aprendizagem impulsiona o desenvolvidor (Vygotsky, 1998).
mento da criança. Para Vygotsky (2010, p. 482),
“[...] só é boa a aprendizagem que supera o deNesse sentido, ao adentrar para o sex- senvolvimento”, além do que “[...] a educação e o
to ano, a criança passa por desafios que a es- ensino não esperam pela maturação das funções
cola nem sempre considera, este período de psíquicas, mas estimulam e condicionam o seu
adaptação se caracteriza por uma diversida- desenvolvimento” (2010, p. 478). Para o autor
de de conhecimentos, os quais deveriam ser não é o desenvolvimento que determina a aprencontemplados com o objetivo de promover o dizagem, mas a aprendizagem é que impulsiona
avanço com qualidade dessa aprendizagem. o desenvolvimento.
De acordo com Fazenda, (2012, p.59):
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A TRANSIÇÃO DO CICLO I PARA O
CICLO II
Segundo Souza (1998), a transição
ciclo I para o ciclo II é frequentemente citada como uma das mais desafiadoras para as
crianças. A transição escolar pode ser entendida como uma passagem ou mudança de
um ciclo para o outro, que muitas vezes pode
implicar uma alteração de estabelecimento de
ensino. Durante anos de permanência na escola, os alunos deparam-se com uma variedade
de transições que lhes providencia um leque
amplo e variado de desafios, aprendizagens e
de desenvolvimento a vários níveis. Assim, a
forma como os alunos lidam com essas transições pode ter um impacto significativo:
Quanto à org. pedagógica, Souza explica que os grupos escolares no início da República previa ainda a adoção do método intuitivo, expresso da renovação pedagógica em
voga que exigia o uso de diversificados materiais didáticos, incluindo laboratórios e museus.
[...] o tempo escolar passou a ser regrado pelo
calendário, estabelecendo-se o ano letivo e o
horário escolar. (SOUZA, 1998, p.117).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende um
período de 11 a 19 anos de idade, desencadeado por mudanças corporais e fisiológicas.
Destaca-se neste processo o fato dos alunos
estarem vivendo uma fase muito importante em
suas vidas: a passagem da infância para a adolescência que não deixa de ser problemática e
emblemática. O período de desenvolvimento
entre a infância e a fase adulta é caracterizado
pelo intenso desenvolvimento no campo biológico, psíquico e social. Inicia-se um drama
profundo: a ruptura com o universo infantil e o
surgimento de um indivíduo desorientado de
quem se requer uma série de novas adaptações.

Segundo a Teoria Psicossocial de Erikson (1971, p.238-240) esta fase é marcada
pelo início do contato com o trabalho e com as
exigências produtivas do mundo adulto, nota-se a preocupação dos estudantes com a execução dos trabalhos propostos pelos professores. É um período marcante na vida do jovem,
neste momento passa a ter uma vida escolar
mais complexa, encontrar novas referências e
novas estruturações e, nessa transição entre inPara o autor (1998), a alteração do fância e a idade adulta, pode resultar, ou não,
contexto social quando da transição, origina em problemas futuros para o desenvolvimento
nos alunos um sentimento de “começar novade um determinado indivíduo.
mente”, que implica, muitas vezes, uma ruptura
com uma ordem já alcançada, podendo influenA escola apresenta o 6° ano como
ciar a identidade pessoal e social dos sujeitos,
uma continuidade do processo educativo, enapresentando-se, assim, como um campo pritretanto, na prática pedagógica ela se constitui
vilegiado ao surgimento de “hiatos sociais”, imcomo o começo de uma nova fase:
pulsionadores de conflitos, de exclusões e de
crises. Em pré-adolescentes com dificuldades
A educação escolar tem a tarefa de
na transição e adaptação verifica-se uma diminuição no rendimento escolar, baixo estima, promover a apropriação de saberes, procedidecréscimo da motivação e desinteresse em mentos, atitudes e valores por parte dos alunos, pela ação mediadora dos professores e
aprender.
pela organização e gestão da escola. A prinEssa transição também pode tornar-se, cipal função social e pedagógica da escola é
ainda, num fator gerador daquilo que variados a de assegurar o desenvolvimento das capaciautores designam por stress escolar. O estres- dades cognitivas, operativas, sociais e morais
se é gerado por um acontecimento percebido pelo seu empenho na dinamização do currícupelas crianças como a ameaça acompanhada lo, no desenvolvimento dos processos do penpor sentimentos de incapacidade em respon- sar, na formação da cidadania participativa e
na formação ética. Para isso, faz-se necessário
der-lhe com eficácia.
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superar as formas conservadoras de organização e gestão, adotando formas alternativas,
criativas, de modo que aos objetivos sociais e
políticos correspondam estratégias adequadas
e eficazes de organização e gestão (LIBÂNEO,
2004, p.137).
A instituição de ensino terá que ter um
projeto de escola definido por toda a comunidade escolar com a finalidade de desenvolver
nos alunos competências básicas e transmitir
conhecimentos relevantes para a sua formação social e cultural. De acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB). O art. 12,
inciso I, dispõe que “cabe ao estabelecimento
de ensino elaborar e executar sua proposta pedagógica”, bem como no Art.13, inciso I que,
“os docentes incumbir-se-ão de participar na
elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”.
Quando se fala de educação não se
pode deixar de incluir o professor que será o
desencadeador de toda a ação pedagógica
na sala de aula. Na LDB /9394/96, TÍTULO
VI, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, do
Art.61 ao Art.67, a Lei normatiza sobre a formação dos docentes para atuarem na Educação
Básica de qualidade, atendendo aos objetivos
dos diferentes níveis e modalidades de ensino
e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, tendo como fundamentos
a associação entre teorias e práticas, inclusive
mediante capacitação em serviço e aproveitamento da formação e experiências anteriores
para o melhor desempenho profissional.
Acreditamos que a escola é lugar de
compartilhamento de valores e de aprendizagens, de desenvolver capacidades intelectuais,
sociais, afetivas, éticas, estéticas, dentre outras, mas principalmente, lugar em que se desenvolve atitudes e valores para uma atuação/
participação mais consciente, ética e ativa na
sociedade a qual pertence.Para Veiga (2004,
p.13):

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido
explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico
da escola é também um projeto político por
estar intimamente articulado ao compromisso
sociopolítico. Com interesses reais e coletivos
da população majoritária. É político no sentido
de compromisso com a formação do cidadão
para um tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação
da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável,
compromissado, crítico e criativo. Pedagógico
no sentido de definir as ações educativas e as
características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade
(VEIGA, 2004, p.13).
Conforme a mencionada Lei, no art.13,
inciso II, considera que o planejamento das atividades escolares é essencial e de competência do professor e que deve estar de acordo
com o Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; realizado para equilibrar
os meios e fins e melhorar o funcionamento da
escola. O planejamento não ocorre em um só
momento do ano, mas deverá ser avaliado e
implementado sempre que houver necessidade, com base nas dificuldades apresentadas
pelos alunos em suas atividades diárias, como
consta na LDB no Art. 24, inciso 24, “a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas
finais”:
O debate educacional dos anos de
1950 e 1960 reatualiza no Brasil o problema
da democratização do ensino. O clamor contra
a insuficiência da escola primária alfabetizante
e o ensino seletivo e de má qualidade ministrado nas escolas isoladas e grupos escolares. O
novo conceito de escola primária que emergiu
nesse período buscou, retomar a rota dos ideais republicanos de educação popular, a escola integral, obrigatória e gratuita, de oito anos
924
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de duração. “Não se tratava de implantar um
novo modelo de organização escolar como na
transição do século XIX para o século XX, mas
de ajustar o modelo existente às necessidades
contemporânea” (SOUZA, 1998, p.127).
Contudo, o planejamento não se reduz
a um mero facilitador do trabalho em sala de
aula, ou somente uma atividade burocrática
que se limite ao preenchimento de formulários
para serem entregues na secretaria como cumprimento a uma exigência. Necessita ser planejado e vivenciado no cotidiano escolar como
processo de reflexão buscando sempre o melhoramento das práticas escolares em favor do
aluno que apresenta dificuldades de aprendizagem e do combate à evasão e reprovação
que é uma constante no 6° ano das escolas de
Ensino Fundamental.

TRANSIÇÃO DO ENSINO MÉDIO
Para Bianca (2001), o ensino médio
pode ser um momento emocionante e aterrorizante para os alunos que estão passando do
ensino fundamental para o ensino médio. Por
definição, transição significa a mudança de um
local, estado de ser ou condição para outro
local, estado de ser ou condição. Assim, a transição do ensino médio é o processo de mudança de um ambiente do ensino fundamental
para o ensino médio.
A transição é frequentemente complexa. Quando os jovens adolescentes estão mudando os prédios das escolas, eles também
estão mudando hormonalmente, mentalmente
e fisicamente. Essa transição afeta as experiências acadêmicas, motivação, auto percepção e auto regulação dos jovens adolescentes.
O processo também afeta pais e professores
(BIANCA, 2001):
[...] se faz necessário que os (as) educadores (as) se envolvam com o firme compromisso de auxiliar na formação salutar dos
educandos, no sentido de equacionar as dificuldades do cotidiano escolar. Neste intuito

urge a necessidade do desenvolvimento de
técnicas ou meios que proporcionem a aprendizagem real e auxiliem a construção de uma
personalidade equilibrada, diminuindo assim
os índices de evasão e repetência (BIANCA,
2001, p.13).
Programas de transição eficazes ajudam os alunos a mudarem para uma nova escola, tornarem-se parte da nova escola e manter seu status social e acadêmico. No entanto,
muitos programas de transição fracassam porque ignoram as preocupações sociais. Com a
implementação de programas de transição e o
apoio de pais, professores e administradores,
a transição pode se tornar mais eficaz e menos intimidadora do que alguns alunos podem
esperar. Compreender por que um programa
de transição é necessário e implementar um
programa de transição eficaz são tarefas importantes para os professores do ensino médio
(BIANCA, 2001).
Quando os alunos passam do ensino
fundamental para o ensino médio, muitos estão
passando por mudanças físicas, intelectuais,
sociais, emocionais e morais. Alguns alunos
amadurecem mais rápido que outros. Os alunos que estão atrasados no desenvolvimento
geralmente sofrem mais estresse do que seus
colegas. Consequentemente, eles podem obter notas mais baixas e exibir menor motivação acadêmica, o que pode aumentar a taxa
de abandono escolar. Um programa de transição eficaz aumentará o sucesso, a frequência
e a frequência dos alunos e aprendizado. No
entanto, sem um programa eficaz, a transição
pode ter efeitos negativos sobre os alunos de
maneira processual, social e acadêmica (BIANCA, 2001).
Ao fazer a transição para o ensino médio, surgem preocupações com relação a mudanças processuais. Os alunos estão preocupados em serem lançados em um ambiente
de independência e responsabilidade - um ambiente significativamente diferente de qualquer
experiência educacional conhecida até o mo925
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mento. Espera-se que eles cheguem e saiam
das aulas por conta própria, gerenciam o tempo
com sabedoria, usem um armário, organizem e
acompanhem os materiais de várias classes,
sejam responsáveis por todos os trabalhos de
aula e trabalhos de casa de vários professores
e, ao mesmo tempo, desenvolvam e mantenham uma vida social. Embora os jovens adolescentes parecem clamar pela independência,
eles também precisam de proteção, segurança
e estrutura. É difícil atender às expectativas se
as expectativas forem desconhecidas:

res às vezes se preocupam com as interações
com crianças mais velhas, cujas necessidades
e interesses podem ser muito diferentes. Embora muitas escolas de ensino médio possuam
algum tipo de programa de transição, muito
poucas abordam preocupações sociais:

É preciso, sobretudo, e aí já vai um
destes saberes indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito
também da produção do saber, se convença
definitivamente de que ensinar não é transferir
[...] o grande desafio está na transição conhecimento, mas criar as possibilidades para
do sistema do Município para a rede Estadu- a sua produção ou a sua construção (FREIRE,
al. ”Algumas vezes, falta uma articulação dos 1996, p.22).
sistemas, na proposta pedagógica ou no que
tange o próprio trabalho em conjunto que devePara o autor (1996), os efeitos das
ria acontecer na última série da rede Municipal transições processuais e sociais afetam o depara Estadual” (CASA DE NOTÍCIAS, 2011).
sempenho acadêmico dos alunos. Normalmente, os alunos são responsáveis por vários
professores e devem realizar várias tarefas ao
Dentro da concepção de Freire (1996), mesmo tempo que não são necessárias na eseducadores de nível médio devem ser explíci- cola primária. Em muitas aulas, espera-se que
tos com suas explicações sobre procedimen- os alunos acompanhem os materiais e o contetos e expectativas com jovens adolescentes, údo do mestre independentemente.
porque estão se mudando para um ambiente
em que será necessário mais auto regulação.
Os alunos do ensino médio estão naturalmente
em uma encruzilhada com seu desenvolvimento social nessa idade de transição, mas quando
a transição real para uma nova escola é adicionada à mistura, as dificuldades se tornam mais
complexas. Os alunos estão tentando construir
novas amizades e manter as que já têm.
No entanto, ao mesmo tempo, muitos
estudantes expressaram preocupação em fazer
novos amigos. Os alunos não apenas se preocupam com o relacionamento com os colegas,
mas também com o relacionamento com os
professores. Em alguns casos, várias escolas
primárias pequenas se transformam em uma
grande escola secundária. Isso significa que
os alunos estão conhecendo novos colegas,
bem como novos professores, administradores
e funcionários. Além das preocupações expressas pelos alunos, professores e administrado926
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na história da humanidade o domínio da cultura não se faz repentinamente e a escola,
afinal, é responsável por grande parte da aprendizagem do ser humano, ou seja, através da
aprendizagem o sujeito é inserido de forma mais organizada no mundo cultural e simbólico que
o incorpora à sociedade.
Para que ocorra a construção dos conhecimentos, é necessária uma organização escolar adequada, cumpridora de suas funções educativas e socializadoras, além da preparação do
jovem para a complexidade da vida moderna e sua inserção no mundo do trabalho.
A transição entre os ciclos não ocorre da mesma maneira para todos os alunos, podendo
para alguns, afetar negativamente, manifestando-se por meio de vários comportamentos, como,
por exemplo, a falta de assiduidade e problemas de conduta e dificuldades na alfabetização.
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A GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA NOS
TEMPOS DE PANDEMIA
RESUMO: O presente artigo destaca a necessidade de um olhar ainda mais apurado da Gestão Escolar
para sua comunidade, seus professores e alunos em tempos de pandemia. Será verificado como lidar
com as novas demandas, as aulas que, de presenciais, passaram a ser online, assim como as reuniões,
atendimento aos pais, resolução de problemas, angústias e ansiedade. Se antes o desafio era permear os vários aspectos gestores com um ensino de qualidade atendendo à demanda e aos anseios da
comunidade gerindo recursos físicos, pessoais e disciplinares, agora o maior desafio é conseguir gerir
uma escola sem o atendimento presencial, com o atendimento e funcionamento online que depende muitas vezes de recursos que muitos professores e mesmos os alunos, não têm conhecimento,
hábito, facilidade ou condições de acesso. Também é preciso gerir o fator pessoal que engloba esse
atendimento, muitas vezes levando famílias, professores, alunos e a própria equipe gestora a vivenciar ondas estressantes, desestimulantes e incômodas com plataformas e materiais de apoio pouco
conhecidos. Se antes as dúvidas em uma aula eram validadas pela percepção do professor, que muitas
vezes notava algum incômodo e podia transformar esse processo, hoje fica baseado nas questões
levantadas por quem tem acesso ou quem consiga lidar com certos aplicativos e tenha as vezes de se
colocar para tanto. O professor agora depende de conhecimentos, muitas vezes dúbios para ele, aplicativos, arquivos, vídeo-aulas, apresentações. E o que dizer dos alunos mais jovens, aqueles que ainda
devem ter um intercessor para lidar com tal conhecimento, tornando-o a terceira etapa para aquisição
do que é oferecido porque nesse caso, também esse intercessor depende de conhecimentos prévios,
condições de acesso, tempo para dialogar com a plataforma, compreender o proposto e replicar para
esse aluno. Assim sendo, trata-se de uma reflexão acerca do tema, não propondo qualquer ação ou
resposta conclusiva, mas observando que cada vez mais uma gestão de sucesso provém tanto de um
conhecimento prévio como de um olhar apurado para as necessidades de sua comunidade, equipe e
alunos frente aos valores e aprendizados que devem ser apreendidos dentro de uma dinâmica cada
vez mais incerta.

Palavras-chave: Gestão escolar; Desafios; Pandemia; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

E

m tempos em que a necessidade de preservar a saúde das pessoas mudou por
completo a maneira de vivermos, trabalharmos e nos comunicarmos uma vez que
sair de casa, algo comum antigamente, se torna a maior aventura dos tempos
atuais, este artigo trata de analisar como lidar com as novas demandas na Gestão Escolar que
o momento exige, permeando os vários aspectos gestores com um ensino de qualidade, atendendo a demanda e anseios da comunidade e gerindo recursos físicos, pessoais e disciplinares
sem contar com o atendimento presencial.
Para tanto é preciso analisar aspectos gestores que definem a qualidade de atendimento
e o que muda perante à crise na saúde com a COVID-19 pois assim teremos levantados elementos base de análise reflexiva sobre mais esse desafio para o gestor educacional.
Não é de hoje que a educação apresenta problemas. Salas de aula lotadas, pouco recursos, muitos alunos sem acesso a ela demonstrando a precariedade do sistema em que está
inserida. Diante deste quadro já precário aqui no Brasil chega agora um vírus capaz de mexer
com toda a estrutura socioeconômica mundial para tentar refrear seus avanços. E aqui não foi
diferente. Taxas altas de contágio, tentativas de isolamento social, problemas econômicos que
se alastram e se agravam no país.
Diante desta nova realidade, agora mais dura, deve-se arranjar uma maneira de atender
o aluno e a comunidade escolar que provinha de um sistema presencial já precário e inseri-los
online em tempos de muitas inseguranças, incertezas e mais problemas socioeconômicos advindos da crise na saúde. Deve-se pensar também nos professores que veem nessa nova modalidade não só um desafio, mas as vezes algo inalcançável que pode mexer com suas estruturas,
sendo que certas vezes até a equipe gestora apresenta tais dificuldades, uma vez que agora
reuniões, dúvidas e quaisquer outros problemas muitas vezes dependem de propostas online e
condições de trabalho que muitas vezes não fazem parte de suas experiências.
Assim sendo, é apresentado no Capítulo 1 a História da Educação no Brasil, no Capítulo
2, o Sistema Escolar Brasileiro, com as características para um funcionamento e os problemas
vivenciados. No Capítulo 3, uma análise das Demandas da Gestão onde gerir é um ato coletivo
e social e no último item, a Demanda da Gestão em Tempos de Pandemia, onde toda uma estrutura teve que ser repensada.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
No Brasil temos o início dos registros
sobre educação a partir de 1549 com a chegada no país dos padres jesuítas. Eles chegaram
aqui e, por muitos anos, com a intenção de
propagar a fé cristã muitas vezes aos pagãos,
marcaram a vida, hábitos e a cultura por onde
passavam ou por onde chegavam suas ideias.
Por muitos anos eram os únicos que educavam
aqui, fundando escolas similares às primárias,
onde se aprendia a ler, escrever e contar.
Tendo como prioridade o nível secundário, chegaram até mesmo a fundar escolas
que, em alguns casos, iam até o equivalente ao
nível superior. O que durou duas centenas de
anos teve sua história totalmente modificada
quando da expulsão desses padres quando,
por muito tempo, não existiu mais nada.
Com a interferência da política, quando da mudança da família real para o Brasil,
a educação que andava esquecida mesmo
com as tentativas do Marquês de Pombal com
a criação de impostos criados para financiar
o ensino primário em 1759, ganha um novo
fôlego e em 1808 surgem instituições culturais
e científicas com ensino técnico e também alguns poucos cursos superiores no Rio de Janeiro e na Bahia, voltando-se na maioria para
atender as demandas dos que chegavam com
a corte, não dando mais uma vez vazão para o
ensino dos mais jovens.

Sobre as universidades, elas também
não seguiram adiante e ao invés disso, foram
criados cursos mais no sentido profissionalizante, de cunhos jurídicos e de utilização para
a política da época. No Ato Adicional de 1834,
as províncias recebem a função de legislar
sobre a educação primária, assim sendo, em
resumo o que acontece é que a responsabilidade sobre isso e sobre o fato de que fosse
estendida a educação para todos fica afastada
do governo.
Com a Constituição de 1891 essa descentralização na legislação sobre a educação
primária continua durante a República pois ainda coloca a autonomia da educação de acordo com cada província e com isso continua
não existindo uma base para coordenação da
política de universalização do ensino básico,
aumentando ano após ano a distância entre
as classes, diferente do que já acontecia no
restante do mundo, também alimentada pela
instrução de que à Federação cabia apenas o
ensino superior e a instrução militar.
Com o fim da Primeira Guerra, em meados de 1920, começa-se a pensar em mudanças em todos os setores, com isso, a área
da educação passa por uma renovação. Foram
feitas diversas mudanças e no âmbito estadual
inúmeras reformas apareceram no ensino primário. Também aparecem grandes nomes na
educação como Anísio Teixeira, Fernando de
Azevedo, Lourenço Filho e Almeida Júnior, por
exemplo. Esses educadores divulgam o Manifesto do Pioneiros em 1932 que sintetizou os
ideais da Nova Escola que gostariam de implementar no Brasil, sendo que o foco central nesse documento era o novo papel que o Estado
deveria ter sobre a educação. No Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre e São Paulo são
implementadas as primeiras universidades.

Em 1822 a Independência é promulgada e em 1823, com a Constituinte, deu-se
apoio universal e educação popular, e também
começaram a pensar na criação de universidades no país. Com todas essas propostas sendo
pensadas ou mesmo surgindo, em 1824 com
a Constituição, fica assegurada a educação
nos anos iniciais para todos e, em 1827 é promulgada uma lei para a criação de escolas primárias, ou na época, de primeiras letras, para
todos e apareceu também a ideia de se fundar
Somente em 1931 foi criado o Minisuniversidades. Mas embora mesmo com a promulgação da lei sobre as escolas primárias, a tério da Educação e, com a Constituição de
criação dessas escolas acabou não sendo im- 1934, ocorreram muitos avanços da área educacional, como a fixação de um Plano Nacioplementada.
nal da Educação. A educação básica se torna
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obrigatória, o ensino religioso reaparece, mas
como matéria facultativa. Todos esses avanços
logo depois, com o Estado Novo em 1937 e
sua nova Constituição, voltaram para trás, pois
rejeitavam um Plano Nacional da Educação. O
Estado Novo cedeu em 1945, e assim surgiu o
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovado em 1948.
Em 1951, surge a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior), em 1961, o Conselho Federal
de Educação, com movimentos também de
alfabetização de adultos e da escola pública,
universal e gratuita. Com o golpe militar em
1964 ocorrem mudanças significativas do ensino, com padronização da educação e ensino
técnico. A alfabetização de adultos foi interrompida e os programas educacionais foram substituídos pela Reforma Universitária imposta em
1968 e o sistema mobral substituindo o método de Paulo Freire.
Ocorre outra reforma do ensino de primeiro e segundo graus para atender demanda
técnica. Também ocorrem cortes orçamentários na educação que tem seus recursos cada
vez mais diminuídos. Surgem as instituições
particulares de ensino superior, piorando o
acesso ao ensino e aumentando o distanciamento social.

O SISTEMA ESCOLAR BRASILEIRO
A educação, do ponto de vista social, é
a transmissão pelas gerações adultas, de valores, normas, usos, costumes, conhecimentos,
às gerações mais jovens. É uma manifestação
da cultura que depende do contexto histórico
e social em que está inserida. Como surge a
escola? Em sociedades rudimentares, a educação é assistemática, onde os mais jovens
participam das ações dos adultos, como uma
experiência direta. Nas complexas, em que o
acervo cultural é grande, torna-se sistematizada uma parte desta transmissão de conhecimentos através da escola, que tem o papel de
educar e ensinar os valores e nível cultural do
grupo. Surge como instituição social.
Do ponto de vista individual, a educação refere-se ao desenvolvimento das aptidões
e potencialidades de cada indivíduo, para aprimorar a personalidade. Nos dois aspectos a
educação está ligada ao aspecto formativo.
Deve-se ter atenção para a convergência destes dois aspectos.

Enquanto a educação é uma atividade
assistemática ou sistemática, o ensino é uma
ação deliberada e organizada. Ensinar é a atividade pela qual o professor através de métodos adequados, orienta a aprendizagem dos
Em 1988 com a Constituição após a Re- alunos.
democratização, introduz inovações e compromissos, universalizando o ensino fundamental
Para Lalande, sistema é um conjunto de
e pensando na erradicação do analfabetismo. elementos que, interdependentes, formam um
Agora a educação é direito de todos. Continu- todo organizado, tendo uma visão do interior
ando na década de 1990 a educação passa do sistema. Pela teoria de sistemas, o sistema
a seguir os interesses cada vez mais do que é fechado quando é impermeável ao ambiente
o mercado exigia. Na contramão desse pro- e aberto, quando ocorre entrada e saída de elecesso, nos anos 2000 começam a visualizar a mentos, voltado para a execução de objetivos.
educação como atividade humana e histórica e Não existe um sistema totalmente fechado ou
busca-se mais o desenvolvimento do ser como totalmente aberto, um totalmente fechado não
um todo com aprendizados significativos.
conseguiria renovar-se e acabaria destruído e
um totalmente aberto não teria organização e
se descaracterizaria como sistema.
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Para o sistema se completar, geralmente existem outros dois tipos de estruturas,
o supersistema, que é um sistema mais amplo
onde o sistema está contido e um subsistema,
que são sistemas menores dentro do sistema.

Os Recursos Humanos são as pessoas
com diferentes graus e tipos de qualificações
extraídas da própria sociedade e os Recursos
Financeiros vêm dos orçamentos públicos e
ou particulares, indispensável ao seu funcionamento com Recursos Materiais englobando os
materiais didáticos, mobiliário, artigos de escritório, para manutenção e limpeza e recursos
de informática, onde os Alunos fazem parte do
Truísmo, ou seja, os Sistemas Escolares existem porque existem alunos.

Para Querino Ribeiro, sistema escolar
é um conjunto de escolas que faz com que o
indivíduo, desde a infância até o fim da adolescência ou plena maturidade, adquira condições
necessárias para se definir e posicionar-se na
sociedade com responsabilidade econômica,
Como contribuição do Sistema Escocivil e política, destacando assim a relação sislar
para
a Sociedade temos melhoria do nível
tema-ambiente.
cultural da população com potencialidade mais
Sistema escolar é um sistema aber- alta da população em todos os aspectos da
to com o objetivo de proporcionar educação, vida social; aperfeiçoamento individual onde
o Indivíduo tem capacidade mais ampla para
assumindo, para isso, um caráter intencional
uma vida significativa e dinâmica; formação de
e sistemático com ênfase no desenvolvimenrecursos humanos com melhor preparação das
to intelectual, físico, emocional, moral e social
pessoas, que terão melhores oportunidades de
do indivíduo, sendo um processo integral. Tem
trabalho e resultados de pesquisas.
como estrutura a rede de escola, com subsistema dividido em dimensão vertical com grau
O Sistema Escolar Brasileiro é unificade ensino e dimensão horizontal com modali- do porque as escolas estão inseridas dentro
dades de ensino;
do território nacional estando a serviço da culEstrutura de Sustentação é uma estrutura administrativa dividida em elementos não
materiais, com normas, metodologia de ensino
e conteúdo programático; entidades mantenedoras, no Poder Público, a Federal, Estadual e
Municipal, em entidades particulares, as leigas
ou confessionais ou ainda entidades mistas e
administração, com os organismos para gestão do sistema.

tura brasileira, com uma mesma legislação comum a todas, ensino dado na língua nacional
e articulação entre graus e equivalência entre
as modalidades de ensino e disposições legais
que garantem essas articulações.

Como características para um Funcionamento Pleno do Sistema Escolar Brasileiro
temos pelos Inputs, onde os recursos financeiros são suficientes para manter o sistema em
atividade; recrutamento de pessoal em número
A contribuições da Sociedade para e qualidade adequados; admissão alunos (sem
o Sistema Escolar tem como objetivos cum- falta nem excesso de vagas), com atendimento
prir função social (sociedade = supersistema de cem por cento deles, e na idade certa.
do sistema escolar, recebendo dela inputs e
Pelos Outputs temos a formações prooutputs), com conteúdo Cultural, que são os
conhecimentos acumulados da sociedade (o fissionais variadas e adequadas às necessidasistema escolar contribui para a incrementação des da sociedade, tanto em nível quanto em
quantidade; orientação individual que possa
destes conhecimentos).
ser usada para usufruir de uma vida plena com
desenvolvimento cultural suficiente para que
possa expressar-se com fluência e elegância
usufruindo de nosso patrimônio. E Pelo Proces934
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so temos a atualização constante de todo o
sistema para que possam ser atendidas necessidades individuais e sociais; ter pessoal com
qualificação adequada e ausência de evasão
e repetência, com índices satisfatórios de desempenho dos estudantes.

esse perceptível em gestões democráticas de sucesso, onde é natural para o entorno
fazer parte e ter conhecimento de todo o processo de desenvolvimento e manutenção de
gestão e desenvolvimento pedagógico dentro
de uma unidade escolar. Para tanto é preciso
ir mais a fundo e tornar perceptível a necessidade dessa comunidade que tanto se quer,
seja participativa, promovendo sempre o diálogo e o levantamento de soluções para que tais
questões sejam atendidas (WERNECK, 2001).

O que ocorre hoje é que não temos recursos financeiros suficientes, e os que temos
nem sempre são bem empregados, crianças
sem escola ou com alto índice de evasão e
repetência, pessoal desqualificado e sistema
desatualizado, e, completando, não formamos
De outro lado, a escola como parceira,
os técnicos que precisamos e formamos em deve demonstrar não só interesse e abertura,
demasia os que têm ocupações saturadas no mas também a importância dessa participamercado.
ção dentro do desenvolvimento de uma escola
voltada para todos fazendo com que a comunidade compreenda que o melhor resultado é
DEMANDAS DA GESTÃO
aquele obtido em conjunto, sanando probleEntende-se por gestão da educação o mas e levando a um ensino de qualidade forprocesso político-administrativo contextualiza- mando cidadãos que tenham diante do mundo
do, por meio do qual a prática social da edu- uma postura questionadora e participativa e o
cação é organizada, orientada e viabilizada. que esse tipo de postura pode influenciar posi(BORDIGNON; GRACINDO, 2001, p. 147)
tivamente no desenvolvimento tanto individual
como coletivo, fazendo-se perceptível o resultaA partir disso temos no gestor o papel do disso e seus aspectos positivos para todos
de articulador de todo o processo de funcio- (WERNECK, 2001).
namento escolar a partir de movimentos democráticos, buscando a participação de toda
A partir do momento que todos estão
a comunidade e equipe escolar na solução de inseridos no processo e percebendo sua improblemas. Para tanto é preciso desenvolver e portância para um desenvolvimento a fim, fica
manter nesse contexto a motivação, trabalho mais claro obter aspectos positivos nessa gesem equipe, abertura ao diálogo, além de ca- tão, pois todos ali desejam o mesmo fim.
pacitação adequada nas questões outras que
envolvem parte financeira, educacional, planeTanto o entorno como toda a equipe
jamento e autoanálise, monitorando processos
escolar devem perceber sua importância para
e gerindo resultados.
que surja qualidade e democracia nesse proDentro desses aspectos percebemos cesso. E esse é um dos principais desafios
que um dos maiores desafios é tornar a escola dentro da contemporaneidade, pois dentro de
um lugar participativo e democrático observan- um histórico social o que se vê é um antigo e
do que “são boas as escolas que estão em sin- profundo autoritarismo de relações, o que acatonia com a comunidade”. (WERNECK, 2001, ba atingindo e permeando o ambiente escop. 91)e com essa afirmação deve ser a todo lar. Assim sendo, superar esse antigo procesmomento repensado o modo como acolhemos so e fazer tanto equipe, como principalmente,
a comunidade, convidando-a continuamente a comunidade, perceber-se parte disso, sendo
fazer parte desse processo. Se por um lado desenvolvedores de uma escola de qualidade
a escola espera isso de sua comunidade, por para todos. Esse é um dos principais desafios
outro, falta estabelecer meios para que tanto da gestão moderna e voltada para a realização
aconteça.
democrática WERNECK, 2001).
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E se esse é um dos maiores desafios,
o que dizer numa escola pública da gestão do
lado financeiro e estrutural da escola, onde se
percebe a tempos a falta de tais recursos, tanto
financeiros quanto materiais e imateriais para
o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Salas cheias de alunos, níveis diferentes de
instrução, falta giz, falta papel, falta professor,
falta, falta e falta (WERNECK, 2001).
Como todas essas dificuldades a escola acaba por cumprir, de certa forma, um papel
também protetor, onde seus alunos são atendidos também na parte de alimentação, com
as merendas e programas de apoio, como na
parte da saúde, com atendimentos presenciais
preventivos dentro dela. E dentro desse contexto o equilíbrio gestor e uma equipe perceptiva
conduzindo o processo para que tal tenha qualidade e atinja a todos faz parte de uma análise
ainda mais cuidadosa e pessoal, dependendo
muitas vezes de trocas para que as necessidades sejam supridas com cuidado e atenção
(WERNECK, 2001).
O desenvolvimento escolar faz parte
desse olhar mais apurado e pessoal e o envolvimento de alunos e professores nesse processo, estando um disponível ao outro é o que
o torna facilitador da aprendizagem, principalmente nos primeiros anos escolares. A equipe
gestora nesse momento é a mola impulsionadora que fortifica e facilita o processo com participação efetiva e conjunta, criando por outro
lado, uma rede de apoio a seus profissionais
e garantindo que suas demandas sejam atendidas da melhor forma dentro de uma dialógica que atenda da melhor forma aspectos financeiros, estruturais e pessoais, o que dentro
de uma rotina comum já se apresenta como
um outro grande desafio escolar (WERNECK,
2001).

NOVAS DEMANDAS A PARTIR DA
PANDEMIA
A partir desse quadro e analisando as
dificuldades e desafios já apresentados, quais
seriam as novas demandas desse gestor educacional público dentro de um quadro de pandemia?
Segundo o Instituto Unibanco (2020),
percebe-se que programas de alimentação e
atendimento preventivo de saúde dentro da
escola foram imediatamente transferidos, com
tentativas governamentais de transferências de
alimentos ou ajuda financeira para as famílias e
todo atendimento na área de saúde, dependente diretamente dos postos de saúde e da disponibilidade dessas famílias para tal, programas
esses que antes eram garantidos no ambiente
escolar. Isso em um momento onde permanecer em casa se apresenta como a melhor das
garantias de manter-se longe desse vírus.
Aulas passaram a ser online, assim
como as reuniões, atendimento aos pais, resolução de problemas, angústias e ansiedade.
Se antes o desafio era permear os vários aspectos gestores com um ensino de qualidade
atendendo à demanda e aos anseios da comunidade gerindo recursos físicos, pessoais e disciplinares, agora o maior desafio é conseguir
gerir uma escola sem o atendimento presencial, com o atendimento e funcionamento online como base norteadora de todo o trabalho
(INSTITUTO UNIBANCO, 2020).
Se antes a percepção do professor
muitas vezes era a garantia de um canal de diálogo, estreitamento de laços e melhor desenvolvimento da didática, hoje o que se tem é a
dependência de uma estrutura em que poucos
estão acostumados ou tem acesso, colocando
o professor e família, etapas de um processo
educacional em que o aluno, principalmente
os mais jovens, dependem de um intercessor
para acessar, dialogar com a plataforma, compreender o proposto e replicar para o mesmo,
sendo que se alguma dúvida surgir, caberá a
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família ou mesmo a apresentação da mesma
pelo estudante, que muitas vezes não sente
facilidade para apontar essas questões. Tanto
professores como família e alunos se tornam
dependentes de conhecimentos, muitas vezes
dúbios para eles, como aplicativos, arquivos,
vídeo-aulas e apresentações (INSTITUTO UNIBANCO, 2020).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo surgiu a partir de questionamentos levantados durante a primeira quarentena que passei, onde senti necessidade
de que certas análises fossem feitas a partir
de um histórico de gestão e a verificação de
uma nova demanda a partir desse novo quadro
apresentado, verificando o que pode ser feito
Um outro ponto a ser percebido é como a partir disso.
tornar a participação da comunidade efetiva
num momento em que não se tem a particiPara tanto o trabalho foi estruturado a
pação presencial dentro de cada processo, e partir de pesquisa bibliográfica e com abordentro desse quadro também gerir sua equipe, dagem descritiva, tendo como principais proque muitas vezes passa por angústias e dificul- cedimentos de análise e aportes os trabalhos
dades diante da nova demanda.
de Bordignon (2001); Luck (2007) e Werneck
(2001) que abordam as questões educacionais
Agora que o maior desafio é conseguir apontadas aqui. Para complementação teórica
gerir uma escola sem o atendimento presencial, também foram pesquisados artigos e outros
devemos atentar para algumas questões norte- trabalhos disponíveis na internet como forma
adoras. Para que a comunicação funcione, a de aprofundamento do tema e melhor compreprincípio, deve-se manter um cadastro atualiza- ensão da temática apresentada.
do e escolher um canal de diálogo que atenda
a todos, estreitando os laços com o levantamento de problemas, angústias, respostas de
dúvidas e um plano de ação que converse tanto com o momento tanto com as necessidades
apresentadas (INSTITUTO UNIBANCO, 2020).
O trabalho de orientar e tranquilizar
também cabe nesse momento onde a conscientização e as medidas preventivas podem
fazer toda a diferença. Tornar a rotina flexível,
disponibilizando informações tanto do que está
sendo desenvolvido na escola e os caminhos
a serem percorridos assim como dos registros
dos resultados obtidos interna e externamente.
Uma das ferramentas essenciais do processo
é o Conselho de Escola, que sempre tem o
envolvimento direto de equipe, comunidade e
alunos na busca da solução de problemas de
forma democrática e participativa. Por fim, o
“acolher”, uma medida tão empática e necessária a todo momento, torna-se agora uma das
molas principais para o desenvolvimento deste
trabalho onde o “estar disponível” faz diferença
numa sociedade acuada e com medo (INSTITUTO UNIBANCO, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos no gestor o papel de articulador de todo o processo de funcionamento escolar
da parte financeira, educacional, planejamento e autoanálise, monitorando processos e gerindo
resultados. Neste quadro um dos maiores desafios é tornar o processo democrático e participativo uma vez que o processo histórico-social se alimentava de autoritarismo.
A democracia escolar e a participação de todos são os elementos que, em conjunto,
trabalham para o aumento da qualidade na busca da formação do aluno cidadão, pensador e
participativo.
Dentro da gestão pública os problemas financeiros e estruturais também são grandes
desafios numa escola cada vez mais sem recursos. Então exige-se do gestor público não só
conhecimentos afins, como também um olhar mais amplo, de escutas e de trocas com cuidado
e atenção para resolver muitas vezes demandas pessoais que este tipo de dificuldade acaba por
criar mostrando-se como uma rede de apoio a seus profissionais, atendendo aspectos financeiros, estruturais e pessoais, o que dentro de uma rotina comum.
Além dos programas preventivos apresentados como alimentação e saúde, que foram
retirados momentaneamente do âmbito de gerência escolar, com a pandemia, o atendimento
quase que por completo passou a ser “online”, tanto aulas como reuniões, atendimento aos pais,
resolução de problemas, angústias e ansiedade.
Nesse quadro tornar a participação da comunidade efetiva se torna um desafio ainda
mais amplo. Diante de todo um novo quadro de ajustes que devem ser feitos para tornar a escola
democrática, participativa e que atinja a todos é importante criar uma linha de diálogo continua
através da confirmação de dados cadastrais para a garantia desse atendimento junto com a escolha de um canal para diálogo com o objetivo de estreitar laços, levantar problemas, angústias
e respostas de dúvidas.
Também é importante criar um plano de ação que converse tanto com o momento tanto
com as necessidades apresentadas, tornando a rotina flexível tanto para o atendimento da comunidade como para a equipe de trabalho, uma vez que também atendem demandas particulares.
Orientar e tranquilizar também fazem parte desse momento, assim como disponibilizar
informações do que está sendo desenvolvido na escola e os caminhos a serem percorridos
como dos registros dos resultados obtidos interna e externamente, usando o Conselho de Escola um facilitador na busca desses resultados pois envolve equipe, comunidade e alunos na
busca da solução de problemas de forma democrática e participativa.
Agora as relações tornam-se muito mais importantes uma vez que falta o toque e o acolher, o motivar e o apoiar se tornam base de atendimento empático num momento de crise tão
grave que deixa muitos acuados. Refletindo o que foi apresentado podemos perceber a fundamental importância de um gestor educacional público, que foque o olhar tanto em seu conhecimento prévio como também nas necessidades de sua equipe, entorno e
alunos, observando que cada vez mais uma gestão de sucesso provém
de uma postura democrática e empática frente aos valores e aprendizados que devem ser apreendidos dentro de uma dinâmica cada vez
mais incerta.
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O TEATRO COMO FERRAMENTA NA
EDUCAÇÃO

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de ressaltar a importância do teatro no ambiente escolar,
sendo uma ferramenta extremamente essencial, apontando alguns caminhos a serem seguidos, sejam por meio dos jogos teatrais, jogos de improvisação, leituras, pesquisas e outras
dinâmicas, vivências e intervenções, visando o aprofundamento na linguagem teatral como
parceira no aprendizado do estudante, a promoção do acesso à leitura, a pesquisa, a dramaturgia e o fazer teatral, resgatando com todos esses ingredientes, o fortalecimento da cultura
cidadã, do ser político-histórico envolto a muita transformação social.

Palavras-chave: Arte; Teatro; Educação; Aprendizado; Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

A

disciplina arte no âmbito escolar é trabalhada sob a fusão de quatro linguagens
artísticas: teatro, música, dança e artes visuais. O aprofundamento nessas linguagens não é totalmente eficaz justamente pelo fato de que os professores dessa
disciplina nem sempre tem a formação cênica, e quando tem, precisam cumprir com os determinados currículos abordando linguagem por linguagem, sendo um divisor em cada modalidade.
As artes visuais acabam sendo a mais favorecida e as demais, tendo várias limitações.
Portanto, nesse artigo, defendo a necessidade de enfatizar a contrapartida de se trabalhar com
mais afinco a linguagem do teatro, sem cobrança de tempo, visto que esta requer um processo
mais demorado.
Sendo assim, se faz necessário que no âmbito escolar docente, discente e a gestão,
tenham um olhar mais apurado para essa linguagem, corroborando com as etapas de desenvolvimento para que se efetue o aprendizado que ela promove.
Dessa forma, profissionais que, em parceria com o núcleo pedagógico, terá outro ponto
de vista e elevará o teatro como ferramenta essencial para a formação e transformação social
de seus estudantes. Sem, contudo extinguir as demais linguagens e juntos promover o hibridismo cultural, a ruptura terá contrapartida intrínseca e ao abrir portas para outras possibilidades
na aquisição do conhecimento, evidentemente promoverá a diferença no aprendizado desses
cidadãos.
Por ter vivenciado mudanças ocorridas em jovens diversos, tanto na maneira de se
comunicar, bem como na apropriação de um olhar mais crítico sobre o mundo, corroboro com
esse artigo objetivando o teatro como essencial na evolução dos jovens e o crescimento potencial em todas as especificidades, apontando alguns caminhos a serem seguidos.
Baseado, sobretudo, no relato da minha experiência pessoal, ministrando oficinas focadas na linguagem teatral, cito como exemplo os resultados notórios nas entidades, onde realizei trabalhos semanalmente, sendo notório o desenvolvimento potencial de jovens de várias
especificidades, tanto cultural, emocional, quanto social. De acordo com a pesquisadora Ingrid
Koudela:
Por meio da liberação da criatividade promovida pelos jogos e dramatizações, o teatro
colabora para a humanização do indivíduo, fazendo com que sua sensibilidade se aflore, promovendo a reflexão sobre os sentimentos e ações vividas pelos alunos-atores na “pele” de um
personagem, e, por fim, propiciando, de alguma forma, o “resgate do ser humano diante do
processo social conturbado que se atravessa na contemporaneidade” (KOUDELA, 2005, p.147).
Segundo o autor (2005), por apresentar cenas teatrais em diversas escolas, percebo
o desejo dos jovens na representação, o seu interesse participativo nas aulas e o comprometimento nas vivências propostas, sendo notória a sua manifestação em apresentar a sua criação.
Embora essas aulas possuam algumas complexidades, grandes limitações em prol do
tempo, da sua continuidade e do espaço físico, o envolvimento por meio das improvisações, é
sanado de forma eloquente, chamando atenção para a prontidão, o trabalho em grupo e a socialização, a maneira de encontrar meios de diálogos com a expressão corporal, com a linguagem
gestual e outras formas de sua representação, ressaltando o respeito, o companheirismo que
cada educando demonstra em ajudar o outro nessas formas de comunicação, sendo plausível o
crescimento desses envolvidos na vida prática (KOUDELA, 2005).
O teatro na escola não visa apresentações espetaculares, cenários realistas, fazer o aluno gastar, ou ainda impor cobranças de representações para serem contempladas com troféus,
mas sim, experimentos cênicos, contato com a linguagem artística, respeitando os limites dos
alunos em meio a todas as limitações necessárias (KOUDELA, 2005).
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exemplificando que o teatro nasce de um ou
mais conflitos e a partir de uma ação central.

Este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica por se utilizar de alguns
aportes teóricos de autores consagrados que
discutem esta temática. Neste sentido, vale
lembrar que o fazer teatral, ou seja, as aulas de
teatro aqui sugeridas como ferramenta na educação, não tem função de tornar os alunos em
artistas, seu objetivo é apenas contribuir com a
formação cultural e educacional desses jovens
educandos, agregando conhecimento, valores,
ingresso ao meio intelectual, social e cultural,
leituras, dramatizações, representações e outras possibilidades que esse tipo de linguagem
possa agregar aos cidadãos.

Nessa roda de conversa, exemplifico
uma cena de teatro, falando do início, meio e
fim, deixando nítidos os conflitos existentes.
Outra forma de ganhar a confiança deles também é falar do teatro feito cotidianamente com
total espontaneidade quando somos confrontados e nos vimos diante de outra personalidade. Em seguida proponho uma cena como
experimentação, inserindo todos os participantes em meio a provocações diversas, ou seja,
estabeleço um jogo, abrindo um leque de possibilidades de criação e eles precisam dá um
feedback a ação proposta.
Os jogos teatrais tem grande contrapartida nas vivências, ou dinâmicas. Na improvisação para o teatro ele pode ser sugerido como
o carro chefe. Com base nos ensinamentos de
Viola Spolin, descrito no livro “Improvisação
para o teatro” (2010, p. 4):

Durante o processo, é perceptível que
cada aprendente tenha a possibilidade de
adentrar em uma investigação, na liberdade de
enxergar e se entender como agente de transformação, se transportando para outra personalidade, dando vida, corpo e alma, se molO jogo é uma forma natural de grupo
dando em todos os sentidos, dentre este está que propicia o envolvimento e a liberdade peso professor.
soal necessários para a experiência. Os jogos
desenvolvem as técnicas e habilidades pessoMEDIAÇÃO DOCENTE
ais necessárias para o jogo em si, através do
próprio ato de jogar. As habilidades são desenCabe ao professor atuar como media- volvidas no próprio momento em que a pessoa
dor e propulsor dos caminhos a serem trilha- está jogando, divertindo-se ao máximo e percedos, apresentando textos relevantes que dialo- bendo toda estimulação que o jogo tem para
guem com o mundo dos jovens e do contexto oferecer – é este o exato momento em que ela
escolar, dando o suporte necessários para que está verdadeiramente aberta para recebê-las
em parceria tudo isso venha instigar os estu- (SPOLIN, 2010, p. 4).
dantes a promoverem o seu protagonismo juA autora afirma que: “os jogos teatrais
venil. De acordo com Novaes (1982, p. 345):
“A criatividade desempenha papel de relevante encorajam a disciplina artística e, ao ligar o inimportância no processo de desenvolvimento divíduo ao grupo, produzem comportamento
da personalidade uma vez que favorece a livre responsável...”. Ao que acrescenta Koudela, na
expressão, condiciona a ação espontânea e fa- nota de introdução (2010, p.21): “mais do que
mera atividade lúdica, o jogo constitui-se como
cilita a comunicação”.
cerne da manifestação da inteligência no ser
Com a convicção de que o teatro refle- humano”. Esse pensamento é por mim entente a condição humana, tem-se um fio condutor dido como a capacidade de criação no mocapaz de provocar grandes pulsações nesses mento em que o indivíduo, ou seja, o educando
educandos, instigando o seu protagonismo, encontra mecanismo para desenvolver o seu
nesse ínterim, proponho uma roda de conver- trabalho.
sa, apresentando uma explicação resumida sobre os primeiros passos para surgir o teatro,
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Seu livro é uma espécie de Bíblia, a
ser seguida por todos aqueles que trabalham
o teatro de forma pedagógica, além de outros
artistas que usam as teorias de Spolin como
suporte nas suas vivências e dinâmicas.No tocante as improvisações, Spolin propõe o jogo
com estrutura simples, objetivando a resolução
de problemas, e nesse ínterim, os jogadores se
sentem instigados quanto à participação, tendo ao seu favor as tão conhecidas estruturas
dramáticas, onde / Quem / O que, ressaltado
aqui pela autora: “Usar os termos onde, quem,
o que leva os jogadores a incluir o ambiente,
o relacionamento e a atividade – a realidade
cotidiana na sua consideração sobre os problemas teatrais” (SPOLIN, 2008, p. 123).

O método do teatro do oprimido de
Augusto Boal é conhecido e reconhecido em
diversos países, sendo sempre reinventado a
partir de necessidades locais. Outras possibilidades podem ser desenvolvidas a partir de sonhos, desejos, angústia, medo, instalando um
jogo a ser compartilhado e solucionado pelos
jogadores.Para que as aulas tenham grande
aproveitamento, sugiro iniciar com o aquecimento corporal e vocal, deixando os participantes num estado de relaxamento propício para
aceitação das propostas vindouras (VINTÉM,
2009, p. 56).

Também recomendo trabalhar cenas
do cotidiano, cenas livres que atendam a demanda especial da entidade, sem descartar
Outra metodologia a ser desenvolvida outras propostas que sejam viáveis em algutem foco no fazer teatral do diretor e dramatur- mas situações. De acordo com o portão do
go Augusto Boal, citando aqui o exemplo do MEC (Ministério da Educação e cultura):
TO (Teatro do Oprimido). Para Boal (2009, p.
42), a maior contribuição no teatro é o ser huA experiência do teatro na escola ammano. Ele prefere chamar de essencial. “O que plia a capacidade de dialogar, a negociação, a
interessa são as pessoas. O teatro que nos tolerância, a convivência com a ambigüidade.
permite praticar o pensamento sensível como No processo de construção dessa linguagem,
algo prioritário, primogênito. Interessa você o jovem estabelece com os seus pares uma
entrar em campo.” Para ele, todo ser humano relação de trabalho combinando sua imaginapode fazer teatro. “Eu acredito que todo mundo ção criadora com a prática e a consciência na
é artista”. Ele mostrou diversas vezes que tea- observação de regras. O teatro como diálogo
tro não é um bicho de sete cabeças e que todo entre palco e platéia pode se tornar um dos
cidadão podia fazer teatro, e que às vezes fazia parâmetros de orientação educacional nas auteatro sem mesmo perceber.
las de teatro; para tanto, deverá integrar-se aos
objetivos, conteúdos, métodos e avaliação da
Segundo o teatrólogo Sérgio Audi em área (MEC).
depoimento na revista Vintém (2009, p. 56) e
conhecedor do método do teatro do oprimido
Por me apropriar da experiência vivene do seu idealizador:
ciada com esse público, ministrando aulas livres, subitamente percebi nos alunos muita
Convencionou-se chamar Teatro do evolução e a busca momentânea no ímpeto
Oprimido a metodologia e prática sistemati- de mostrar-se capaz, e em nenhum momento
zada nas últimas quatro décadas por Augusto esses educandos mostrou-se impotentes nem
Boal e seu Centro de Teatro do oprimido (CTO- subestimados, portanto o profissional mediaRio), e praticada em mais de 70 países através dor encontra mecanismos para propor desada ação política disseminadora do CTO, órgão fios, que permitam a fruição desses educandos
de referência para tudo o que se relaciona com sem, contudo, pensar algo que seja excludente
o Teatro do oprimido (VINTÉM, 2009, p. 56).
e sim, que o traga para dentro e que faça se
sentir como parte integrada daquele processo.
.
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De acordo como a proposta de trabalho da grande conhecedora Ingrid Koudela em
Inicialmente, começo a oficina com seu desabafo sobre o método do Dramaturgo
aquecimento corporal. Todos ficam expostos alemão Bertolt Brecht, no tocante ao distanciade forma que possam ser enxergados, eles, mento: Brecht apud Koudela, (2007, p. 110).
curiosamente, vão acompanhando e fazendo
Existem muitos artistas dispostos a não
tudo o que é proposto. Em se tratando de expressão corporal, todos participam por igual, fazer arte apenas para um pequeno círculo de
porque ali o que prevalece é o gestual. Em se- iniciados, que querem criar para o povo. Isso
guida proponho algo dialogando com a expres- soa democrático, mas, em minha opinião, não
são vocal. Nem todos conseguem falar, alguns é totalmente democrático. Democrático é transtêm a sua limitação, mas o fato desses não formar o pequeno círculo de iniciados em um
terem o dom da palavra, não faz com que de- grande círculo de iniciados. Pois a arte necessista. A colaboração de alguns que entendem sita de conhecimentos. A observação da arte
a linguagem dos sinais se faz presente, dando só poderá levar a um prazer verdadeiro, se
houver uma arte da observação. Assim como
um complemento eficaz a oficina.
é verdade que em todo homem existe um artisPartindo para a cena, eu cito o jogo. ta, que o homem é o mais artista dentre todos
A perda é trabalhada visando uma prepara- os animais, também é certo que essa inclinação melhor para o próximo momento. Porém, ção pode ser desenvolvida ou perecer. Subjaz
às vezes acaba sendo tudo muito limitado em à arte um saber que é um saber conquistado
prol do tempo. Quando tudo acontece pro- através do trabalho (KOUDELA, 2007, P. 110).
gressivamente restando tempo, proponho um
Portanto, é preciso fazer diversas expeacontecimento para eles darem o fechamento
ou represento algo os instigando a representar, rimentações e focar naquelas que melhor funporém, vou mudando de acordo com a situa- cionam, exemplificando cenas livres, sem que
ção. Mesmo aquele com dificuldade bem per- para isso seja preciso decorar ou memorizar
ceptível, quer representar a sua maneira, mas algum texto. Segundo, RUGNA: “Os alunos se
não permite que o seu momento seja excluído. divertem muito e tudo o que é diversão desperta interesse e facilita o aprendizado”, acrescenComo complemento e apropriação de ta ainda:
outras linguagens que se unem ao teatro, proRepresentamos diversos papéis todos
curo inserir músicas contendo ritmos que imos
dias
desde muito cedo. Quando pequena, a
pulsionam grande movimentação e de súbito,
alguns participantes agem livremente entrando criança brinca de faz de conta. Ela é atriz, roembalo da música fazendo significativas cria- teirista, figurinista, e essas funções nos acomções ou interpretações, ou mesmo desenvol- panham pelo resto da vida. Assim, estudar e
vendo uma coreografia. Quando a música tem entender um assunto no jogo cênico é muito
a função de ilustrar uma passagem de cena ou produtivo, pois usa a linguagem com a qual
ela faz parte da própria cena, sinto que propõe lidamos desde sempre. (BETINA; RUGNA,
uma emoção diferente, que ela possa aflorar a 2009).
sensibilidade dos participantes, promovendo o
É essencial ainda, trabalhar a linguachoro inesperado, busco romper trazendo algo
que promova o distanciamento e a cena entra gem teatral no âmbito escolar, por meio de prono crescente, sem deixar que a emoção leve jeto. Em parceria com a coordenação e outros
professores, promover algo que contempla o
por outro caminho.
PPP (Projeto Político Pedagógico), assim, não
fica um projeto do professor, e sim da escola,
no qual há envolvimento potencial de docentes, discentes e equipe gestora, e o resultado
apresentar para a comunidade escolar. Des-

PROCEDIMENTOS
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sa forma, os alunos, principalmente aqueles
com maior timidez, se sentiram instigados na
sua participação, visto que aumentará a sua
autoestima, percepção corporal, ativação da
memorização, além de estarem incluídos de
forma igualitária num grupo social, fomentando
conhecimento e se apropriando da arte da representação.
Ainda os educandos, por meio do seu
professor mediador, terão a criatividade aguçada, capazes de terem excelentes performances, compartilhando com esse fazer sua própria descontração e uma verdadeira aceitação
em sua limitação pessoal, não se excluindo
dos problemas que mais afetam, encontrando,
entretanto, meios para se expressar e desabafar dos dissabores que os afetam.
As ações a serem promovidas no âmbito escolar se tornam mais interessantes e com
mais significados para todos os envolvidos se
forem dialogadas, ou que estejam em estejam
em consonância com o PPP (Projeto político
Pedagógico), e ainda que seus textos tenham
como contrapartida a solução de um problema, ou algo que tenha como justificativa, o
protagonismo infantil e que faça grandes transformações sociais nesses estudantes. Porém,
não exclui outras formas de trabalho ou outras
metodologias.

Para Ferreiro (apud COLOMER,
2002:37):
Quando se lê, antecipa-se uma organização significativa das unidades linguísticas,
quer se trate da previsão das letras no conjunto
de uma palavra, das palavras no interior de uma
frase ou das sequências narrativas na articulação de uma história. Funciona do mesmo modo
que a ativação dos esquemas pertinentes leva a
prever a atividade normal de um mercado ou os
padrões de conduta habituais em uma reunião
de amigos. Os conhecimentos do leitor sobre os
níveis superiores de um texto conduzem à formulação de hipóteses coerentes sobre os níveis
inferiores; assim, o leitor progride ao longo do
texto por meio da previsão de que sequências
ou frases são esperáveis no que está lendo, as
frases orientarão as hipóteses sobre as palavras
que têm mais possibilidades de aparecer nesse contexto, as palavras limitam os morfemas
possíveis e estes permitirão antecipar as letras
(FERREIRO apud COLOMER, 2002, p. 37).

Outro desejo vem pela escrita, tanto
na vontade de se aventurar como dramaturgo,
criando suas próprias narrativas, ou por meio
de adaptações, cortando e ajustando o texto ao
seu bem querer ou para atender a necessidades
específicas. Para Lerner, (2002, p. 73) de forma
geral: “Ler é entrar em outros mundos possíveis.
É indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma
O TEATRO E A AQUISIÇÃO DA
postura crítica frente ao que se diz e ao que se
LEITURA
quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo
O teatro na escola vai além da simples da cultura escrita”.
representação. Uma vez apresentado, tem-se
Com esses hábitos postos vão criando
um leque de possibilidades no caminho do
leituras dramáticas podendo ser leitura de mesa
aprendizado: O desejo de conhecer outros texou leitura com as intenções dos personagens, e,
tos promovendo o hábito da leitura cada vez dessa forma, vêm o desejo fluente de frequenmais constante, pois ao conhecer um autor, tar teatro e outros ambientes culturais, tendo
também quer conhecer os seus textos e dessa um olhar crítico para a arte e como cidadão do
forma a ampliação do repertório e vocabulário mundo.As narrativas são bem diretas e o intecontribui potencialmente para a evolução cultu- resse pelo desfecho aguça a curiosidade, vindo
ral desse estudante.
a necessidade da leitura, como em demonstração de cena a seguir, extraída do texto “CALA A
BOCA JÁ MORREU” Peça em dois atos de LUÍS
ALBERTO DE ABREU, liberada os direitos para
trabalhos voltados para o contexto escolar.
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CENA 1- A ESTAÇÃO
(Na estação constam alusões às eleições para presidente de 1960)
LOCUTOR: Boa noite, São Paulo. Eu
te cumprimento, cidade que mais cresce no
mundo neste 28 de janeiro de 1960. Eu te homenageio São Paulo, cidade que do alto dos
seus arranha-céus contempla esses milhões
de laboriosos paulistanos que agora voltam do
trabalho para um merecido descanso. Boa noite, São Paulo, a cidade que mais progride, que
mais se expande. Mas, e existe sempre um,
um porém, um todavia, um entretanto, um no
entanto, um senão. São Paulo não é só suas
luzes, seus 4 prédios, sua pujança. São Paulo
guarda em si também um outro lado, escondido, confinado, mal percebido, suas ruas mal
iluminadas onde grassam os vícios.
PEDINTE: Uma esmola pra uma ceguinha!
MARCELA: Deixa de ser besta, sou eu!
PEDINTE: Marcelona! Que andou fazendo esse tempo todo?
MARCELA: Comendo grama.
PEDINTE: Já viu o Casca?
MARCELA: Eu quero aquele chifrudo
morto!
PEDINTE: Fala baixo! (Com gesto de
cabeça, indica Marizinha.)
MARCELA: Aquela é a mineirinha da
xoxota de ouro? Já me falaram. Otária! É você
mesma, menininha!
PEDINTE: Você arranja enrosco.
MARCELA: Não tenho medo dessa putinha nem do macho dela. Ô otária, você vai se
fuder com o Casca. Ele vai tomar toda a sua
grana, como tomou a minha.
MARIZINHA: Isso é da minha conta.
MARCELA: A vaquinha caipira tem a
boca dura. Eu vou tacar a mão nela pra ver se
amolece. (Faz menção de investir contra Marizinha que se encolhe. É detida pela pedinte.
Entra João Gregório, meio assustado, medindo
o ambiente, os prédios.)

E assim, os alunos querem saber o seu
desfecho e a leitura prossegue tenho grande
êxito entre os jovens.Já entre os adolescentes,
já identifiquei que por meio da leitura da fábula
“Os Saltimbancos” de Chico Buarque, os alunos se encantaram com a narrativa, as letras
das músicas e toda a poética que os envolveu, dando origem a uma encenação a qual foi
prestigiada pela comunidade escolar de uma
determinada escola.
É recomendável e de bom tom, o profissional apresentar à escola um projeto de teatro; o apoio de seus pares dará mais ímpeto ao
seu trabalho, portanto, além de vários modelos
que já são de praxe no ambiente escolar no
tocante aos projetos, contendo cronograma de
trabalho, datas de início ao final e outras necessidades específicas, acrescento ou ressalto
mais alguns, para que o mesmo ganhe mais
consistência:

PROJETO DETALHADO EM TEATRO
COM ITENS ESSENCIAIS
JUSTIFICATIVA
• Apresentar uma problemática e
apontar a solução. (Ampliação da
jornada do aluno / Atividades de
caráter educacional envolvendo
ações de cunho social, esportivo ou
cultural, articuladas ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional, visando promover o protagonismo infanto-juvenil através das
linguagens de comunicação).

OBJETIVOS GERAIS
• Ampliar, gradativamente, a permanência do aluno na escola, promovendo o protagonismo juvenil,
autonomia nas ações culturais, o
enriquecimento do currículo e a
integração entre os diferentes segmentos da escola.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desenvolver as habilidades das artes-cênicas;
• Instigar a vivência de espetáculo, criação de cenas livres, criações a partir
do cotidiano e outros de interesses
dos jovens e do ambiente escolar.
• Promover interação e socialização
com outros alunos por meio das
ações desempenhadas e apresentadas publicamente, etc.
• Reconhecer os diversos tipos de textos (jornalístico, poético, dramático);
• Improvisar cenas teatrais de forma espontânea e intuitiva;
• Trabalhar o universo mágico do teatro,
envolvendo o educando por meio de
brincadeiras, música, ludicidade, dança e circo; etc.

Outros caminhos indicados para iniciar o
processo de trabalho, dependem da necessidade
do grupo, do desejo, em qual contexto os alunos
se inserem, visto que precisamos estar atentos a
diversidade, pluralidade, ao multiculturalismo e um
conhecimento prévio é indicado para que tudo
seja contemplado de maneira plausível:

DIDÁTICO – Relato de como promover a
linguagem teatral, unindo a teoria e a prática. Temas sociais ou em consonância com o PPP. (Projeto Político e Pedagógico) da Unidade Escolar.
JOGOS DE EXPRESSÃO – Mostrar como
se expressar (Faciais) Para cada situação se tem
um tipo de expressão. (Dúvida, medo, horror, morte, alegria, etc).
RELAÇÃO COM O GRUPO – Estabelecer
vínculo com o educandos, ou seja, trazê-los para
si, sem se postar em pedestal.
LEITURAS DRAMÁTICAS – Como se dar
o processo de uma leitura dramática e convidar à
escola a fazer parte do processo de leitura, bem
METAS GERAIS
como prestigiar.
CRIAÇÕES DE CENAS LIVRES – Instigar
• Promover o protagonismo infanto-juos educando a criarem cenas livres.
venil.
CENAS DO COTIDIANO – Como dramati• Melhorar a competência leitora e
zar os acontecimentos.
escritora dos alunos e, por consequAPRECIAÇÃO DE TEXTOS – Trágicos,
ência corroborar com as metas de
dramáticos, cômicos, dentre outros.
aprendizagem.
PESQUISAS DIVERSAS – Pesquisar a
• Promover a integração entre educaHistória do Teatro, seus fazedores, acadêmicos,
dores, educandos e comunidade es- críticas sobre peças, além de conhecimento socolar, visando a melhoria do convívio bre os gêneros teatrais e outras especificidades
interpessoal. Etc.
do teatro (Teatro para infância e juventude, teatro
de rua, épico).
RELATAR EXPERIÊNCIAS – Depoimento
CONTEÚDOS
de outros profissionais em relação a preparação
• Exploração dos Gêneros teatrais (Co- e outros fatos relevantes ao seu trabalho artístico.
DEPOIMENTOS - Alunos que tiveram teamédia, Tragédia, Drama, Tragicométro
na
escola
e como foi o processo, a aceitação
dia, Musical, Teatro de rua, Teatro para
da direção e o que mudou após as vivências e a
a infância e juventude);
apropriação da linguagem.
• Jogos teatrais;
• Conceitos e códigos de cenas e esDentre tanta contrapartida, por meio do
quetes teatrais;
• Linguagem escrita, oral, corporal (ges- teatro, o aluno pode inclusive conhecer várias possibilidades de desenvolver aptidão por uma protualidade);
• Textos diversos (jornalístico, poético, fissão. Para que uma peça de teatro seja exibida,
faz-se necessário a participação de vários prodramático, épico);
fissionais: Cenógrafo, autor, diretor, contra regra,
• Leitura e entonação da voz;
• Gestualidade, movimentos (leves, pe- iluminador, produtor, figurinista, maquiador, assistentes diversos, camareiros, visagista, assessoria
sados, retos, redondos, etc.);
de imprensa, fotógrafo, preparador cultural, dentre
• Vivência musical;
• Pesquisa de espetáculos com várias outras, levando o aluno inclusive a ampliação de
escolhas para o mercado de trabalho.
estéticas teatrais;
• Roda de conversa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O teatro é uma linguagem artística que acaba agrupando as demais artes, trazendo consigo a literatura, a música, a poesia, a moda e em meio a esse hibridismo, desperta o indivíduo
para várias profissões e sua difusão faz-se necessária no âmbito do ensino aprendizagem, como
possibilidades de contribuição e de grande contrapartida social, no crescimento e na formação
socioeducativa, emotiva, psicomotora, sensitiva de crianças e jovens e muitas das contrapartidas
sociais explícita no artigo já foi reafirmada nas teorias desenvolvidas por alguns pesquisadores
(KOUDELA, 2005; REVERBEL, 1979), dentre outros, os quais estarão citados nas referências,
pois estes enxergam a contribuição dos jovens da ampliação do universo artístico e cultural,
possibilitando o trabalho reflexivo, a capacidade de apreciação estética e consequentemente a
formação de um ser humano consciente de suas diversas competências e habilidades.
Portanto, a linguagem teatral no âmbito escolar abre outras possibilidades de enxergar
o mundo, indo desde as transformações sociais, culturais e emocionais até o despertar para a
profissionalização. Não obstante, profissionais de várias artes, tiveram a sua evolução por meio
de dinâmicas e vivências focadas o fazer teatral, excluindo inibição e postando para encarar
verdadeiras plateias de maneira natural.
Assim como apontado anteriormente, várias contribuições são notórias, políticos, advogados, vendedores, psicólogos e outros profissionais tiveram o teatro como coadjuvante em seu
processo de aprendizagem, usando a busca da memorização, do saber jogar e receber, o despertar da criticidade, de formular respostas espontâneas e da construção do ser e do despertar
como protagonista de suas ações. Com a promoção das vivências e dinâmicas estabelecidas,
os atores, nesse caso, os agentes da ação terão ampliação do seu repertório cultural e um
desenvolvimento potencial para lidar com diversas situações, com domínio da fala, vocabulário
capaz de favorecer qualquer argumentação, sendo um cidadão do mundo.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: Este estudo apontará as descobertas obtidas através de pesquisa. Ele levanta a temática da formação de professores para atuar junto à inclusão das diferentes deficiências, na
escola. Apontou que os professores devem conhecer as diferentes deficiências, pois somente
por meio da compreensão das mesmas terão condições e preparo para atuar junto aos alunos
deficientes, ainda evidenciou que as deficiências têm causas específicas, tornando, portanto
essencial que os professores especialistas no Atendimento Educacional Especial (AEE), e os
professores de salas comuns do ensino regular tenham uma formação inicial e continuada
eficiente acerca do processo de inclusão, para que assim possam planejar atividades didáticas
e realizar as intervenções necessárias e sistemáticas junto aos alunos inclusos.

Palavras-chave: Inclusão; Atendimento; Educacional Especializado; Deficiência.
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INTRODUÇÃO

O

processo de inclusão está cada vez mais presente na realidade escolar, e dentro
desta perspectiva o professor é um agente fundamental nesse processo. Sendo
assim torna-se necessário que este busque uma formação voltada à compreensão da diversidade, praticando ações inovadoras no sentido de aprimorar seus conhecimentos
sobre como lidar com as especificidades de cada aluno, uma vez que sem a mudança de postura, não há como realizar a inclusão de maneira significativa.
Para que a inclusão ocorra de maneira a cumprir com sua função, além da formação
inicial o professor deve buscar a formação continuada, pois o mesmo é um profissional que
precisa estar sempre em formação, para atender as diferentes necessidades educacionais da
atualidade.
Sendo assim os objetivos deste trabalho é
conhecer o processo de inclusão e as diferentes deficiências.
Considerando o exposto pretende-se verificar: O trabalho com agrupamentos produtivos
auxilia no processo de construção do conhecimento?
Partindo do problema de pesquisa acima, pretende-se então analisar as hipóteses de
escrita pelas quais as crianças passam durante o processo de aquisição da mesma, identificar
a melhor forma de organizar os alunos para o trabalho com agrupamentos produtivos, analisar
o papel da heterogeneidade e a importância do professor como mediador no desenvolvimento
do trabalho com os agrupamentos produtivos.
Diante das observações realizadas em sala de aula percebeu-se que existem várias
maneiras de organizar o trabalho entre os alunos na intenção de valorizar e respeitar o tempo
de aprendizagem de cada um, buscando um melhor aproveitamento por meio de trabalhos em
duplas ou em pequenos grupos proporcionando assim uma outra possibilidade para que haja
um maior e melhor desenvolvimento dos alunos.
Desta forma, o trabalho a ser desenvolvido será por meio da análise de material bibliográfico com vistas a esta questão que permeia o campo da alfabetização, com estudo de autores
do campo educacional e também da psicologia que trazem referências ao envolvimento entre
agrupamentos para socialização do conhecimento, favorecendo assim a troca entre os indivíduos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem.
Vale ressaltar que nem sempre é possível formar grupos realmente produtivos. Daí ser
fundamental uma avaliação constante, ao final de cada atividade, com participação ativa dos
alunos. Mas pode-se afirmar que esse tipo de organização facilita o trabalho do professor no
sentido de lidar com a heterogeneidade em uma turma real, além de todos os outros ganhos que
a aprendizagem compartilhada pode trazer para o coletivo da turma.
Sendo assim, o trabalho será organizado por meio de seis capítulos o primeiro deles
tratarão de assuntos que permeiam o campo alfabetizador trazendo um breve histórico sobre a
questão da alfabetização e da forma como os alunos desenvolvem-se durante o processo de
aquisição da escrita, trazendo as hipóteses como subsídios para análise das fases de desenvolvimento pelas quais as crianças passam.
As reflexões propostas no segundo capítulo trarão uma discussão sobre o trabalho com
agrupamentos produtivos fazendo ressalva à importância que tem o olhar do professor alfabetizador no processo de aquisição do conhecimento, ou seja, é destacado o quão é importante o
trabalho acontecer por meio do favorecimento de agrupamentos realizados de forma heterogênea, levando também em consideração a relação professor e aluno.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Atualmente a educação inclusiva tem
sido vista sob outra ótica, que considera que
a mesma não é um método pedagógico; nem
tampouco uma estratégia para barateamento
de custos da educação. E o debate sobre a
inclusão tem como uma de suas vantagens o
destaque de novas possibilidades para a intervenção educativa (MANTOAN, 1988).

O processo de inclusão no Brasil, desde a década de 50, tem orientado a elaboração de políticas e leis que criaram programas e
serviços voltados ao atendimento das pessoas
deficientes. Este novo parâmetro consistiu na
criação de mecanismos que permitem a adaptação dos deficientes aos sistemas sociais coA evolução do movimento de inclusão
muns e, em caso de incapacidade por parte
de alguns deles, criou sistemas especiais que mostra uma tendência que mantém e atualiza
os princípios norteadores de uma educação
possam acolhê-los (MANTOAN, 1988).
humana, que tem como pontos fundamentais
Há de se destacar, que entre os anos a ampliação da presença de pessoas com ne80 e início dos anos 90, surgiu no contexto cessidades educativas especiais em contextos
internacional um movimento implementado comuns de ensino e a transformação da escopor profissionais preocupados com a temática la e das alternativas educativas. (MANTOAN,
da inclusão, apoiado por pais e pessoas com 1988).
deficiência, que lutavam contra a ideia de que
Mas mudanças necessárias vão além
a educação especial era uma sub educação
do nível da didática, exigindo uma discussão
(MANTOAN, 1988).
ética sobre as possibilidades e os limites do
Este movimento surgido nos Estados ato de ensinar/aprender, demandando invesUnidos da América (EUA), teve como objetivo timentos contínuos dos órgãos públicos, bem
a inclusão das crianças com alguma deficiên- como a definição de políticas públicas que
cia nas escolas comuns, tendo em vista unir a deem suporte às mudanças necessárias, bem
educação especial com a regular, em um único como o comprometimento do educador, que
sistema educativo. Suas ideias primavam pela deve ter como base a apropriação dos seus
reestruturação da educação especial, pelo de- recursos e instrumentos de diálogo, a negociasaparecimento da educação compensatória, ção e avaliação, que retroalimentam o agir do
buscando a inserção que tantos alunos esta- educador (JESUS, 2004). Para ocorrer a inclusão é preciso também alguns cuidados, para
vam privados.
que de fato os alunos deficientes possam ser
Segundo Mantoan (1988) a proposta beneficiados, sendo eles :
era que todos os alunos, sem exceção, fossem
Infraestrutura física adaptada (construsubmetidos ao processo de escolarização na
classe de ensino regular, recebendo uma edu- ção de rampas, adequação de portas, janelas,
cação eficaz, defendendo a necessidade de re- banheiros, mobiliário, telefones, bebedouros e
formar a educação geral e especial para cons- demais elementos).
tituir um recurso de maior alcance para todos
Equipamentos adaptados (como por
os alunos.
exemplo, para pessoas com deficiência visual,
impressoras em braile, ampliadores de texto,
sistemas de síntese de voz, softwares específicos).
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Materiais didáticos como livros, carti- ver as habilidades e competências dos alunos
lhas, vídeos e CD – ROMs em braile ou com que possuam algum tipo de deficiência física
áudio ( para deficiências visuais) ou em Libras ou mental (MEC, 2009).
(sigla corresponde a Língua Brasileira de Sinais, para deficiências auditivas).
O AEE é um serviço da Educação Especial que identifica, elabora e organiza reCapacitação de supervisores, coorde- cursos pedagógicos e de acessibilidade que
nadores e docentes para o trabalho com pes- eliminem barreiras para a plena participação
soas com deficiência.
dos alunos, considerando suas necessidades
específicas. Ele deve ser articulado com a proHá de se destacar que a inclusão pro- posta da escola regular, embora suas atividamove à construção de inúmeras maneiras de des se diferenciam das realizadas em salas de
se ministrar a educação escolar dos alunos aula de ensino comum. (MEC, 2009).
com deficiência no sistema de ensino regular,
tornando as escolas abertas às diferenças.
O principal motivo em querer que o alu(MANTOAN, 1988). Um das metas da inclusão no da educação especial seja atendido pelo
deve ser não deixar nenhum aluno deficiente AEE na própria escola está na intenção e pose que tenha condições de frequentar a escola sibilidade de que suas necessidades especiais
regular fora do sistema escolar.
sejam atendidas e discutidas no dia a dia pelos
profissionais envolvidos no processo de educação. Dessa forma a inclusão se torna mais que
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
uma palavra, se torna uma realidade que pode
ESPECIALIZADO (AEE)
ser vivenciada pelos alunos, pais e professores
Segundo a Política Nacional de Educa- (MEC, 2009).
ção Especial, na Perspectiva Inclusiva SEESP/
O Atendimento Educacional EspecialiMEC (2008) o Atendimento Educacional Especializado - AEE, é um serviço da educação es- zado trabalha para eliminar barreiras à participecial que “[...] identifica, elabora e organiza pação e aprendizado dos alunos da educação
recursos pedagógicos e de acessibilidade, que especial no contexto da escola regular, ao meseliminem as barreiras para a plena participa- mo tempo em que identifica as necessidades
ção dos alunos, considerando suas necessida- e habilidades dos alunos e do contexto escolar
(MEC, 2009).
des específicas” (SEESP/MEC,2008).
O AEE complementa, desenvolve e
suplementa a formação do aluno recebida na
sala de aula, com a intenção de promover sua
autonomia em todos os setores que participar.
Deve ser ofertado de maneira obrigatória pelos
sistemas de ensino e é desenvolvido em salas
de recursos multifuncionais em turno inverso
ao da escola regular. Nessas salas o educando irá desenvolver suas habilidades com auxílio de profissionais da saúde e professores
especializados, pois em alguns casos um só
professor pode “não dar conta” das necessidades do aluno. É importante ressaltar que o AEE
não deve ser visto como reforço escolar, mas
sim como um método utilizado para desenvol-

É também atribuição do AEE apresentar propostas de soluções para os problemas
apresentados e construir um plano que contenham ações e estratégias, para melhor atender
os alunos envolvidos no processo de educação especial, plano esse que o professor deverá revisar periodicamente. Deverão também
disponibilizar materiais e subsídios educacionais que atendam as necessidades dos educandos. Mas para isso o AEE têm que intervir
com os alunos para que eles desenvolvam a
competência necessária para a utilização dos
materiais e competências criados pelo AEE
(MEC, 2009).
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

AS DEFICIÊNCIAS E SUAS
CARACTERÍSTICAS

As Tecnologias Assistivas (T.A.) são recursos, equipamentos, serviços, estratégias e
Atualmente, para atender os preceitos
práticas elaboradas para minimizar os proble- legais e da inclusão, as escolas comuns tem
mas encontrados pelos indivíduos com NEE.
recebido em seu universo um número significativo de alunos deficientes, com características
O professor de atendimento especia- e necessidades específicas (BRASIL, 2007, p.
lizado trabalha com estas ferramentas com o 45).
objetivo de ampliar as habilidades dos alunos
A inclusão é um desafio que, ao ser
com deficiência, favorecendo a participação devidamente enfrentado pela escola comum,
nos desafios educacionais.Este serviço den- provoca a melhoria da qualidade da educação
tro da educação possui uma visão positiva e básica e superior, pois para que os alunos com
busca resolver dificuldades dos alunos, encon- e sem deficiência possam exercer o direito à
trando alternativas para que eles participem e educação em sua plenitude, é indispensável
atuem positivamente nas atividades propostas
que essa escola aprimore suas práticas, a fim
no currículo comum (MEC, 2009).
de atender às diferenças (BRASIL, 2007, p. 45).
Alguns pontos principais de importância neste processo são: a formação em tecnologia assistiva destinada a professores, orientadores, toda a equipe técnica que trabalha
diretamente com a criança e ainda extensivo
aos familiares, disponibilizar sempre, as informações e sugestões na área, acompanhar e
supervisionar as propostas de implantação
desses serviços e estudos de casos pelos órgãos e pessoas competentes, não deixando o
professor sem informações ou feedback, e formação programada por solicitação de órgãos,
instituições ou redes de ensino, para implantar
salas de recursos multifuncionais (MEC, 2009).

Entretanto, esta inclusão deve possibilitar que todos os alunos, em especial os
deficientes, construam conhecimentos, considerando suas capacidades, expressam suas
ideias, participando criticamente das atividades
de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2007).

Inclusão escolar impõe uma escola em
que os alunos estão inseridos sem quaisquer
condições pelas quais possam ser limitados
em seu direito de participar ativamente do processo escolar, segundo suas capacidades, e
sem que nenhuma delas possa ser motivo para
uma diferenciação que os exclui das suas turPortanto, apesar de muitos alunos com mas (BRASIL, 2010, p. 8-9).
NEE já estarem frequentando classes reguE esta inclusão exige de cada profislares, a realidade da exclusão ainda é muito
grande e representa um grande desafio ao go- sional que atua nas escolas o conhecimento
e compreensão acerca das diferentes deficiverno e ao sistema educacional.
ências. E é justamente a caracterização das
Deveria ser mais investido em pesqui- deficiências que passaremos a discutir nesta
sas, formação do apoio pedagógico e técnico seção.
e implementação de práticas educacionais,
para que possibilitaram não somente o ingresso do aluno com NEE, mas sua efetiva participação com condições de aprender, e educar a
todos ao redor, reconhecendo e valorizando as
diferenças entre os indivíduos como um fator
de enriquecimento pedagógico e social (MEC,
2009).
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A DEFICIÊNCIA FÍSICA
Segundo (BRASIL, 2006, p. 11), a deficiência física se relaciona ao comprometimento
do aparelho locomotor, do sistema osteoarticular, do sistema muscular e do sistema nervoso.
As deficiências físicas podem ser causadas
por:
*Lesão cerebral (paralisia cerebral, hemiplegias)
*Lesão medular (tetraplegias, paraplegias)
*Miopatias (distrofias musculares)
* Patologias degenerativas do sistema
nervoso central (esclerose múltipla, esclerose)
*Lesões nervosas periféricas
*Amputações
*Sequelas de poli traumatismos
*Malformações congênitas
*Distúrbios posturais de coluna
*Artropatias
* Distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos membros
*Reumatismo inflamatório da coluna e
das articulações
*Doenças osteomusculares (DORT)
*Sequelas de queimaduras (BRASIL,
2006, p. 11)

Em agosto de 2006, durante a Convenção Internacional de Direitos Humanos das
Pessoas com Deficiência, da Organização das
Nações Unidas – ONU ficou definido que a nomenclatura mais adequada para referir-se às
pessoas com a chamada deficiência mental,
(HONORA E FRIZANCO, 2008).
Essa deficiência não é considerada
uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e
sim um prejuízo das funções cognitivo causado
por um ou mais fatores que acompanham o
desenvolvimento do cérebro (HONORA E FRIZANCO, 2008).

AS DEFICIÊNCIAS VISUAIS
As deficiências visuais podem ser decorrentes de fatores genéticos, de traumas, de
problemas congênitos ou pós-nascimento. Comumente elas são caracterizadas de baixa visão ou cegueira. A baixa visão pode ser causada por enfermidades, traumatismo ou difusões
do sistema visual que acarreta a diminuição da
acuidade visual e a dificuldade para enxergar
de perto ou de longe com campo visual reduzido, com alterações na identificação de contraste e a percepção de cores (BRASIL, 2010, p. 8)

As deficiências físicas mais severas
Algumas das enfermidades que podem
costumam trazer limitações significativas as
pessoas que a possuem, impedindo sua loco- causar a baixa visão são “ [...] a retinopatia da
prematuridade, a retinocoroidite macular por
moção e autonomia (BRASIL, 2006).
toxoplasmose, o albinismo, a catarata congênita, a retinose pigmentar, a atrofia óptica, e o
A DEFICIÊNCIA MENTAL
glaucoma” (BRASIL, 2010, p. 8). A ocorrência
Em 1983, a AAMD – Associação Ame- de baixa visão pode estar relacionada a alguns
ricana de Deficiência Mental, ao definir DM, en- indícios, sendo eles:
fatiza a avaliação do comportamento adaptativo, não considerado em definições anteriores,
- Olhos vermelhos, lacrimejando durancom base mais em aspectos clínicos do que te ou após esforço ocular; piscar continuamensociais. (Emmel, apud PALHARES, MARINS, te, visão dupla e embaçada; movimentar cons2002).
tantemente os olhos (nistagmo);
Assim, Grossman (1983), define defi- Dificuldade para enxergar a lousa,
ciência ou retardo mental: “Refere-se a um fun- aproximar demais os olhos para ver figuras ou
cionamento intelectual geral significativamente objetos e para ler e escrever textos;
abaixo da média, com déficits no comporta- Sensibilidade à luz; dores de cabeça;
mento adaptativo expressos durante o período
tonturas e náuseas;
de desenvolvimento”.(EMMEL, apud PALHARES MARINS, 2002).
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- Aproximar-se muito para assistir televisão; tropeçar ou esbarrar em pessoas ou objetos; ter cautela excessiva ao andar; esquivar-se
de brincadeiras ou de jogos ao ar livre; dispersar a atenção (BRASIL, 2010, p. 9).

Segundo documento do MEC Os alunos com deficiência visual: baixa visão e cegueira (Brasil, 2010), no caso da criança com
cegueira ou baixa visão, é preciso a utilização
do sistema Braille, criado por Louis Braille
(1809-1852), o qual se constitui por sessenta e quatro sinais em relevo, cuja combinação
representa as letras do alfabeto. São vogais,
números, sinais de pontuação, notas musicais
e outros sinais gráficos.

De modo geral, é mais difícil perceber a baixa visão durante os primeiros anos
de vida. Uma característica da baixa visão é a
criança derrubar objetos ao pegá-los e ao caminhar não se mostrar segura. Algumas destas
manifestações e comportamentos costumam
A compreensão do sistema Braille, enchamar a atenção dos professores em rela- volve um conjunto de conhecimentos e aproção a locomoção da criança com baixa visão priação de conceitos espaciais e numéricos,
(BRASIL, 2010).
a discriminação tátil, a coordenação motora,
entre outros. Este sistema possibilita contato
Já a cegueira pode ser caracterizada direto com a grafia das palavras, favorecendo
como congênita ou adventícia.
o uso da escrita para a comunicação, a orgaA cegueira congênita pode ser causa- nização pessoal e a busca de registro de inforda por:
mações de forma autônoma.

[...] lesões ou enfermidades que comA criança com cegueira congênita ou
prometem as funções do globo ocular. Dentre adventícia deve compreender que esta modalias crianças com causas, destacam-se a retino- dade de escrita é diferente da manuscrita, mas
patia da prematuridade, a catarata, o glaucoma tem os mesmos usos e funcionalidades.
congênito e a atrofia do nervo óptico (BRASIL,
2010, p. 30).
Há de se destacar que o Sistema Braille não é suficiente para a alfabetização, pois é
Já a cegueira adventícia ”caracteriza- preciso que a criança compreenda o processo
-se pela perda da visão ocorrida na infância, na de construção do conhecimento por meio da
adolescência, na fase adulta ou senil. Dentre experiência não-visual, interagindo com recuras principais causas, destacam-se as doenças sos pedagógicos que favoreçam a compreeninfecciosas, as enfermidades sistêmicas e os são e o acesso aos conteúdos escolares.
traumas oculares” (BRASIL, 2010, p. 31).
As crianças com cegueira congênita e
adventícia têm o mesmo potencial de desenvolvimento e aprendizagem que as outras, ainda
que alguns obstáculos dificultam este processo. As limitações na experiência de vida das
pessoas cegas são mais comprometedoras
no processo de desenvolvimento. Ainda, estas
crianças devem aprender a lidar com riscos,
bem como com a própria limitação, identificando os sons, os ruídos, os odores e outras pistas que as possibilitem localizar os obstáculos
e evitar o perigo (BRASIL, 2010, p. 8)
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OS TRANSTORNOS GLOBAIS DO
DESENVOLVIMENTO

AS ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO

As Altas Habilidades e a Superdotação
possibilitam que o sujeito apresente capacidades cognitivas acima da apresentada pelas demais pessoas. A literatura acadêmica aponta
que as explicações de como e o porquê algumas pessoas desenvolvem habilidades superiores as demais não estão suficientemente
As crianças com TGD apresentam paesclarecidas (BRASIL, 2010).
drões de comunicação estereotipados, grandes
dificuldades em iniciar e manter uma conversa,
O que existe até o momento é um conde ter a atenção e concentração, tendendo a senso entre estudiosos acerca da conjunção
evitar o contato visual e apresentando aversão de dois fatores que influenciam o desenvolviao toque do outro (COLL, 2004).
mento da inteligência: a herança genética e a
estimulação ambiental (BRASIL, 2010).
Uma característica marcante das crianAs pessoas com Altas Habilidades e
ças com TGD são as mudanças de humor sem
Superdotação
são capazes de a cada nova incausa aparente, agressividade, apresentando
dificuldade na coordenação motora, em fixar formação assimilar e integrar aos esquemas já
sua atenção em uma só atividade, tendendo a construídos, preparando-o para a construção
repetir a fala dos outros (ecolalia) e comunica- de outros mais amplos e eficientes (BRASIL,
rem-se por meio de gestos ou usando entona- 2010).
ção mecânica.
Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são caracterizados pelo atraso
no desenvolvimento das funções básicas, tais
como: a socialização, a comunicação e distúrbios nas relações sociais recíprocas.

A DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Segundo a resolução n° 04 do Ministério da Educação e Cultura (MEC), são
considerados alunos com TGD aqueles que
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento psicomotor, comprometimento
nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras (BRASIL, 2009).
São considerados TGD diferentes transtornos os quais apresentam as funções do desenvolvimento afetadas qualitativamente, são
eles o Autismo, a Síndrome de Rett, o Transtorno ou Síndrome de Asperger, entre outros
(BRASIL, 2009).

A deficiência auditiva é uma alteração
produzida tanto no órgão da audição como
na via auditiva, consistindo na perda maior
ou menor da percepção normal dos sons, na
privação sensorial, interferindo diretamente na
comunicação, a qual altera a qualidade da relação que o indivíduo estabelece com o meio
(BRASIL, 2006).
As pessoas surdas são classificadas
em diferentes graus, de acordo com a intensidade de perda da audição, classificando a
surdez quanto ao grau de comprometimento
(intensidade de perda auditiva). Para tanto, é
utilizado o audiômetro, instrumento que utilizado para medir a sensibilidade auditiva de um
indivíduo, sendo o nível de intensidade sonora
medido em decibéis (BRASIL, 2006).
A surdez é classificada em leve, apresentando perda auditiva de até quarenta decibéis, a qual não impede a aquisição normal da
língua oral, porém poderá causar problema articulatório na leitura e escrita ( BRASIL,2006).
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Em moderada, apresentando perda auditiva entre quarenta a setenta DB, sendo que
para se comunicar com essas pessoas é necessário que a voz tenha intensidade. No geral
este indivíduo identifica as palavras mais significativas, sendo que sua compreensão verbal
está intimamente ligada a sua aptidão para a
percepção visual (BRASIL,2006).

ao nascer) e trauma de parto (quando ocorre
uso inadequado de fórceps, ou ainda quando o
parto foi excessivamente rápido ou demorado).

A surdez pode ainda ser classificada
como unilateral, quando ocorre em apenas um
ouvido, ou bilateral quando ocorre em ambos
ouvidos. No que se refere ao período de aquisição, a surdez pode ser dividida em dois grupos,
sendo eles a congênita, quando o indivíduo já
nasce surdo, classificada com pré lingual, pois
ocorre antes da aquisição da linguagem. E a
adquirida, quando a perda da audição ocorre
no decorrer da vida, classificada como pré ou
pós lingual, pois poderá acontecer antes ou
depois da aquisição da linguagem (BRASIL,
2010).

Temos como finalidade apresentar uma
pesquisa de campo realizada junto a duas escolas municipais da cidade de Araçatuba, tendo
como objetivo analisar a formação dos professores acerca do processo de inclusão escolar.
Sendo uma investigação metódica, a pesquisa
científica tem como objetivo esclarecer aspectos de um determinado objeto de estudo.

Já nas pós natais, este tipo de surdez
é provocado quando o indivíduo adquirir alguma doença ao longo da vida, como: meningite,
caxumba, sarampo, ou ainda quando faz uso
de medicamento ototóxicos, avanço da idade
Também há a surdez severa, com per- ou acidentes (BRASIL,2006).
da auditiva entre setenta a noventa DB, sendo
que a pessoa pode identificar ruídos familiares
No que se refere à localização da lesão,
e perceber a voz forte. A compreensão verbal a alteração auditiva pode ser em condutiva,
depende da aptidão para utilizar a percepção quando localizada no ouvido externo ou médio,
visual e para observar o contexto das situações e tem como principais causas as otites, rolha
(BRASIL,2006).
de cera ou acúmulo de secreção, geralmente
essas perdas são reversíveis após tratamento.
Por fim há a surdez profunda, onde a As neurossensoriais, estão localizadas no oupessoa apresenta perda auditiva superior a no- vido interno. Este tipo de lesão é irreversível, e
venta DB. Este grau de surdez geralmente priva tem como causa mais comum a meningite e a
a pessoa das informações auditivas necessá- rubéola (BRASIL, 2006).
rias para perceber e identificar a voz humana,
o que a impede de adquirir a língua oral (BRAUM OLHAR SOBRE A INCLUSÃO: NA
SIL, 2006).
PERSPECTIVA DOS EDUCADORES

A pesquisa de campo é aquela utilizada
com o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema para
o qual se procura uma resposta, ou de uma
hipótese que se queira comprovar, ou, ainda,
descobrir novos fenômenos ou as relações enQuanto as causas a surdez se dividem tre eles(MARCONI & LAKATOS, 2006, p. 83).
em pré natais, provocadas por fatores genéticos
e hereditários, os quais podem vir a ocorrer por
Dessa forma a pesquisa de campo
doenças adquiridas pela mãe na gestação, tais teve a finalidade de contribuir para a confircomo: rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, mação das concepções previamente levantaou ainda por exposição às drogas ototóxicas das, através de análises, estudos de casos e
(medicamentos que podem afetar a audição), comparação de dados. Para tanto, optamos
por uma abordagem quantitativo-descritiva,
(BRASIL,2006).
consistindo em uma investigação de pesquisa
Ainda, há as perinatais, que ocorrem empírica, cuja finalidade foi delinear e analisar
com maior frequência por partos prematuros, as características dos fatos que fomentaram o
anoxia cerebral (falta de oxigenação no cérebro surgimento da temática. (MARCONI & LAKATOS, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao decorrer do curso, da pesquisa, e do trabalho, relacionadas com a efetivação de um
sistema educacional inclusivo, percebemos a necessidade iminente de discussões e reflexões
que apresentem apontamentos ou direcionadores na tentativa de desenvolver propostas educacionais inclusivas, ou ainda que relatam as pesquisas acerca das práticas já realizadas no
contexto atual.
Entendemos que as considerações apresentadas anteriormente fazem parte de um longo trajeto a ser percorrido para a implantação de uma Educação Inclusiva, porém é uma opção
justa e possível de ser trilhada, no campo educacional.
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APRENDENDO MATEMÁTICA ATRAVÉS
DOS JOGOS
RESUMO: Este artigo tem como objetivo elucidar de que forma o uso da ludicidade em sala
de aula, através dos jogos, poderá auxiliar na promoção da aprendizagem da Matemática. O
conceito pré-estabelecido de que a Matemática é uma matéria curricular difícil e temerosa
por muitos estudantes, deve ser reconsiderado. As aulas ministradas através de atividades
lúdicas, irá propiciar motivação para a aprendizagem, tornando o estudo interessante e até
divertido. Dessa maneira, torna-se possível diminuir os bloqueios apresentados por aqueles
que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. O uso do lúdico na Matemática através de jogos é um recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento e torna as aulas mais agradáveis, atrativas e motivadoras. Pela genuína espontaneidade da
criança, ao brincar ou jogar, ela se desenvolve através da imaginação e da fantasia. O brincar
faz parte, naturalmente, da vida da criança. O efetivo aprendizado ocorre somente quando
o aluno consegue perceber que os conhecimentos escolares são úteis para sua vida fora da
escola. Dessa forma, nota-se a importância da aplicação de jogos pedagógicos e atividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem. Deve ser levado em conta também que, através dos
jogos no ambiente escolar, aprimora-se nas crianças a autoestima e as relações interpessoais.
Nesse contexto, aos professores cabe a incumbência de implementar esses recursos didáticos, como meios alternativos para aumentar a motivação da aprendizagem e desenvolver a
autoconfiança do aluno.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Jogos; Aprendizagem; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

contextualização da temática deste artigo consiste em destacar a importância do
uso da ludicidade no ensino da matemática e evidenciar que através de jogos
e oficinas os alunos poderão se desenvolver em vários aspectos. Três desses
aspectos são de grande importância: o caráter lúdico, a formação de relações sociais e o desenvolvimento do intelecto. Além do mais, através de atividades lúdicas em sala de aula, as crianças
poderão romper a visão negativa acerca da aprendizagem da matemática.
Segundo Almeida (2003), dentro do contexto escolar, a ludicidade inserida nas aulas
de matemática, resulta em uma transformação apreciável no processo de ensino-aprendizagem,
modificando o modo de ensino tradicional, complementando e ampliando as práticas docentes
em sala de aula. A forma de desenvolver a criatividade através de jogos e oficinas tem adentrado
de forma cada vez mais forte e bem sucedida, complementando os espaços educacionais, onde
a sua aplicação tem a pretensão de deixar as aulas mais agradáveis e tornar a aprendizagem
motivadora.
No processo de ensino-aprendizagem da matemática, muitas são as dificuldades encontradas, tanto pelos professores quanto pelos estudantes. Almeida (2003, p. 73), afirma que os
termos mais utilizados nas escolas são: “dificuldades ou problemas de aprendizagens”. Como
justificativa deste trabalho, propomos as seguintes perguntas a serem respondidas neste artigo
sobre as possíveis dificuldades de aprendizagem da matemática:
• Quais os principais desafios no ensino da matemática?
• Quais ferramentas devem ser utilizadas para a melhoria do ensino da matemática?
• Como os professores podem avaliar seus alunos?
A utilização de atividades lúdicas em sala de aula, desde que feita de forma planejada,
contribui para a melhoria do raciocínio lógico-matemático dos alunos, auxiliando-os na resolução
de diversas situações dentro e fora da escola. Por outro lado, propicia aos professores uma metodologia eficaz para o ensino da matemática.
Diante do exposto, vamos levantar propostas para verificar como e se a inserção de atividades lúdicas em salas de aulas para o ensino-aprendizagem da Matemática pode contribuir
para o aprendizado do aluno.
Para elucidar a proposta do presente artigo, descreveremos os seguintes pontos:
•
•
•
•
•

Breve histórico da origem da Matemática;
A importância da Matemática em nosso cotidiano;
A importância do brincar para a criança;
O lúdico na aprendizagem e finalmente dentro da proposta inicial:
Alguns recursos didáticos com uso do lúdico/jogos para a aprendizagem da Matemática.
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A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
Da antiguidade aos dias atuais, no seu
cotidiano, o homem precisa do suporte da matemática para atender inúmeras das suas necessidades. Boyer (1906, p.1) enfatiza que a
matemática surgiu da necessidade diária do
homem. Ela é um sistema variado e muito extenso. Como ciência, orienta nas leis sociais,
conhecimento do mundo e domínio da natureza.
Os textos antigos, como dos egípcios,
babilônios e chineses, eram compostos por
uma lista de problemas. Podemos citar por
exemplo, o Papiro de Rhind, um dos textos
egípcios mais antigos, constituído de 85 problemas (BOYER, 1906). Através desses escritos matemáticos o leitor poderia aprender a
matemática com a resolução dos problemas ali
colocados. Os problemas eram muitas vezes
selecionados por grau de dificuldade e reproduziam as necessidades diárias do homem e
do seu grupo social. Os livros com problemas
matemáticos surgiram em praticamente todas
as civilizações, desde épocas remotas até os
dias de hoje. É surpreendente notar que o mesmo problema aparece em textos de civilizações
diferentes e em diferentes períodos da história
(OLIVEIRA; MOTA, 2011).
Os conceitos abstratos, os cálculos e
uso de raciocínios lógicos são características
da Matemática; uma disciplina indispensável
nas aplicações de muitas outras ciências. Suas
características são: abstração, precisão, rigor
lógico, caráter irrefutável de suas conclusões, e
sua imensa aplicação no dia-a-dia. A abstração
matemática revela-se no tratamento de relações quantitativas e de formas espaciais, mostrando as propriedades do objeto, conceitos
abstratos e demonstrando afirmações no âmbito de raciocínios e cálculos. Os teoremas matemáticos são puramente raciocínios lógicos, a
matemática é precisa e convincente, devido a
sua exatidão. Apesar de seu caráter abstrato,
existem muitas aplicações, e é ferramenta essencial de outras ciências como: Física, Química e Astronomia. Seus conceitos, linguagem

e atitudes ajudam a desenvolver outras áreas
como: Sociologia, Psicologia, Antropologia,
Medicina e Economia Política (BRASIL, 1997).
A matemática está inserida num importante espaço histórico, deveras significativo, graças a
diversos povos antigos que contribuíram para
sua construção e formação.

EGÍPCIOS E BABILÔNIOS
De acordo com Lungarzo (1990, p. 65)
“A matemática, em seus primórdios, consistiu
numa técnica para contar objetos e medir terra.
Porém, graças à capacidade humana de abstração, ela foi transformada em ciências pelos
gregos e desenvolvida por seus sucessores.”
Os sistemas de escrita numérica mais antiga
que se tem conhecimento são os dos egípcios
e dos babilônios, que datam aproximadamente
do ano 3500 a.C..
Os egípcios usavam um sistema de
agrupamento simples, com base 10.
No ocidente escreve-se esse número
da esquerda para a direita, embora os egípcios
escrevessem em uma ou outra direção, dependendo do documento (LUCHETTA, 2000).
Conforme Luchetta (2000), os babilônios usavam um sistema posicional que, em
alguns aspectos era semelhante ao dos egípcios. Algumas inscrições mostram que, surpreendentemente, eles usavam não somente um
sistema decimal, mas também um sistema sexagesimal (isto é, com base 60).
No sistema decimal, os números de 1
a 99 eram representados por agrupamentos
destes símbolos, por exemplo,

SISTEMA INDO ARÁBICO
O sistema de numeração indo arábico é um sistema de numeração posicional de
base 10. Ele não apresenta ambiguidades e
é exato, justamente porque tem o símbolo 0
(zero) para representar ausência de uma casa.
É usado universalmente como auxílio nos cálculos pelo fato de termos dez dedos nas mãos.
Possui esse nome porque foram os hindus que
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o criaram, sendo que os árabes foram os responsáveis por sua transferência à Europa Ocidental. Como destaca Boyer (1996, p.3): “sistema decimal é apenas o resultado do acidente
anatômico de que quase todos nós nascemos
com dez dedos nas mãos e dez nos pés”.
O início do sistema ocidental de numeração foi encontrado na Índia, em colunas de
pedras no ano 250 a.C., com símbolos numéricos diferentes, sem o zero (sinal para marcar
ausência de unidade ou “o espaço vazio” de
uma unidade faltante) e nem a notação posicional. Isso, porém, foi introduzido na Índia, por
volta do ano 800 a.C., pois o matemático persa
Al-Khowârizmî descreveu de maneira completa
o sistema hindu num livro datado do ano 825
d.C. (LUCHETTA, 2000).

No século XVI, os cálculos com numerais indo arábicos foram padronizados. Muitos
dos campos nos quais os cálculos numéricos
são importantes, como a astronomia, a navegação, o comércio, a engenharia e a guerra,
utilizaram-se desses numerais, para cálculos
rápidos e precisos (LUCHETTA, 2000).
O número não foi uma invenção de um
único povo ou pessoa. O número foi construído e aperfeiçoado no decorrer da história conforme as necessidades do homem para lidar
com as quantidades (DEHEINZELIN, 1994).
Ante isso, pode-se mencionar Descartes apud
Deheinzelin (1994 p. 97): “Os matemáticos
têm invenções muito sutis e que podem servir
tanto para contestar os curiosos quanto para
facilitar todos os ofícios e diminuir o trabalho
do homem”.

De que forma a Europa começou a utilizá-los é um fato desconhecido, provavelmente
A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA
foi por meio de comerciantes e viajantes árabes, pelas costas do Mediterrâneo. O que se
De acordo com Giardinetto (1999),
sabe é, que foi uma tradução latina do trata- a matemática está presente diariamente em
do de Al-Khowârizmî, feita no século XII, com- nossa vida, surgindo assim a necessidade de
pletada por trabalhos europeus que fez com compreendê-la. Como enfatiza o autor:
que o sistema fosse disseminado (LUCHETTA,
2000).
O conhecimento matemático é um produto cultural, portanto, histórico e social, que
Gerbert (mais tarde, Papa Silvestre II, vem se acumulando através do vir a ser da
no ano 999), cristão que estudou em escola humanidade. Na nossa sociedade, o conhecimuçulmana da Espanha, foi pioneiro ao tentar mento matemático está presente em toda vida
divulgar e introduzir os numerais (sem o zero). e da complexidade atingida socialmente, a maA partir daí, surgiram os ábacos, globos terres- temática é cada vez mais exigida para o prótres e celestes e um relógio. Foi considerado prio cotidiano (GIARDINETTO, 1999, p. 109).
um erudito profundo, escreveu sobre astrologia, aritmética e geometria (LUCHETTA, 2000).
A matemática comporta um amplo
campo de relações, regularidades e coerênNa Europa Ocidental, estavam no auge, cias que despertam a curiosidade e instigam
os clássicos gregos de ciência e matemática. a capacidade de generalizar, projetar, prever
Houve assim um período de transição, durante e abstrair, favorecendo a estruturação do peno qual o saber grego, preservado pelos muçul- samento e o desenvolvimento do raciocínio lómanos, foi passando para os europeus ociden- gico. Faz parte da vida de todas as pessoas
tais. Posteriormente, Leonardo de Pisa defen- nas experiências mais simples como contar,
deu e utilizou a notação indo arábica em seus comparar e operar sobre quantidades. Nos
trabalhos, colaborando para a introdução des- cálculos relativos a salários, pagamentos e
ses numerais na Europa (LUCHETTA, 2000).
consumo, na organização de atividades como
agricultura e pesca a Matemática se apresenta
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como um conhecimento de muita aplicabilidade. Também é um instrumento importante para
diferentes áreas do conhecimento, por ser utilizado em estudos tanto ligados às ciências da
natureza como às ciências sociais e, por estar
presente na composição musical, na coreografia, na arte e nos esportes (BRASIL,1997).
É importante que a Matemática desempenhe seu papel na formação de capacidades
intelectuais, na estruturação do pensamento,
na agilização do raciocínio dedutivo, na sua
aplicação a problemas, situações da vida cotidiana (BRASIL, 1998). Cabe à escola desenvolver e aplicar o conhecimento matemático de
maneira abrangente e cautelosa para que os
alunos possam assimilar seu conteúdo com
clareza e interesse. Giardinetto (1999) cita que
o cotidiano traz os conhecimentos e a escola
deve favorecer esses novos conteúdos. Desse
modo : “o caráter espontâneo, eficaz e natural
próprio do conhecimento cotidiano, considerado como garantia do conhecimento verdadeiro” (GIARDINETTO, 1999, p. 118).

sua prática e explorando outros meios que
possibilitem favorecer o aprendizado.Para que
desperte o interesse no aluno em estudar a
matemática e demais matérias, torna-se necessário que a escola promova recursos didáticos
que venham favorecer a motivação em aprender. Segundo Rodrigues, (1976, p. 51): “É na
escola, também, que o menino espera achar
motivos para alimentar seu espírito de investigação e é nela que ele vai procurar a seiva
necessária ao incremento de sua imaginação
e poder criador”.

O LÚDICO
O significado de lúdico: o que se refere a jogos; jocoso, engraçado (AMORA, 2009,
p.433). É a qualidade daquilo que estimula
através do divertimento, da fantasia ou da brincadeira:

Objeto que desperta a curiosidade,
exercita a inteligência, permite a invenção e a
imaginação e possibilita que a criança descubra pouco a pouco suas próprias capacidades
A criança assimila um conhecimento de apreensão: o brinquedo propõe à criança
novo quando consegue aplicá-lo no seu coti- um mundo do tamanho de sua compreendiano. A matemática poderá ser colocada em são(REDIN, p. 65).
prática na resolução de problemas diários favorecendo a fixação do conteúdo aprendido e
A criança ao brincar/jogar será capaz
ainda dará ao estudante meios de aplicá-la na de agir sobre o mundo através da imaginação,
vida em sociedade. Sendo assim, destacamos do símbolo, da fantasia. O brinquedo infantil
Almeida:
é o mediador que permite à criança testar situações da vida real ao seu nível, sem riscos
[...] além de preocupar-se com o apren- e sob seu controle. O lúdico está inserido no
dizado da matemática em si e saber utilizá-la dia a dia da criança desde pequena, em suas
para resolução de problemas cotidianos, é ne- brincadeiras e fantasias ao brincar de boneca,
cessário que a educação matemática propor- imitar os pais ou utilizar de jogos. A criança
cione ao aluno oportunidades de uma atitude utiliza do lúdico para formar sua realidade (LEcrítica em relação à Matemática e suas apli- ONTIEV, 1988).
cações no planejamento e a organização de
fenômenos sociais (ALMEIDA 2003, p. 59).
Segundo Azevedo (2006), uma das
características marcantes da infância é o brinO ensino baseado em procedimentos quedo, e este é para a criança aquilo que o
mecânicos sem significado para o aluno, pre- trabalho é para o adulto, ou seja, sua principal
cisa ser revisto e novas metodologias devem atividade.
ser adotadas. O educador deve buscar novas
maneiras de ensinar a matemática, alterando
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IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
O ato de brincar para a criança desperta, em sua mente, desejos em descobrir
coisas novas, dando asas à sua imaginação e
desenvolvendo, a partir daí a sua criatividade
e inteligência. De acordo com Vygotsky, “No
brinquedo, a criança sempre se comporta além
do comportamento habitual de sua idade, além
de seu comportamento diário, no brinquedo é
como se ela fosse maior do que 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, 1999, p.134-135).
Como percebemos na citação de
(REGO, 2000): o ato de brincar é importante,
pois possibilita ao indivíduo atuar em um nível cognitivo superior ao seu e isso impulsiona
o desenvolvimento, além disso, o observador
precisa estar preparado para distinguir nas atitudes das crianças, ações ou procedimentos
que demonstrem os sinais dos critérios necessários para uma boa formação cognitiva,
e até afetivo-social do aluno. A criança brinca
pela necessidade de agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao
universo dos objetos a que ela tem acesso
(REGO, 2000, p. 82).
A criança exprime seu interior através
do brincar. Como afirma Piaget (1990, p. 217):
“Ao brincar, uma gama imensa de conteúdos
inconscientes estão sendo reorganizados, ressignificados, ou simplesmente expelidos por
esta via mágica do faz-de-conta, desta forma
a criança deixa exalar sua dor, seus medos e
seus conflitos”.
No ambiente educacional, o lúdico é
elemento fundamental para a aprendizagem
da criança. As atividades escolares se tornam
motivadoras e servem como estímulo para o
integral desenvolvimento da criança. Baseado
nesse contexto, surgiram as brinquedotecas,
os brinquedos pedagógicos, os jogos educativos entre outros.

LÚDICO NA APRENDIZAGEM
O conceito do lúdico está sendo muito
utilizado na educação; tendo sua origem quando da criação da ideia de “jardim de infância”,
por Friedrich Froebel, que defendia a implantação de jogos e brinquedos como recurso pedagógico. As atividades lúdicas deveriam ser planejadas e organizadas pelo educador. Outros
educadores como Piaget e Montessori, mais
tarde, sustentaram a importância da ludicidade
na aprendizagem.
As atividades lúdicas em sala de aula
são importantes pois, além de divertir, a criança
aprende a se relacionar com o colega e consegue assimilar conhecimentos com mais facilidade. Gonçalves (2003, p.33) destaca que “o
brincar permite à criança fluir sua fantasia, sua
imaginação, sendo uma ponte para seu imaginário, um meio pelo qual externa suas criações”.
Segundo Vygotsky (1998), por exemplo, o lúdico influencia muito o desenvolvimento
da criança, pois é através do jogo que a criança aprende a agir, tem a curiosidade estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, além de
proporcionar o desenvolvimento da linguagem,
do pensamento e da concentração.
A criança, através da atividade lúdica,
desenvolve a habilidade de subordinar-se a
uma regra. “Dominar as regras significa dominar o próprio comportamento, aprendendo
a controlá-lo e a subordina-lo a um propósito
definido.” (LEONTIEV, 1988, p. 139).
Alguns autores defendem a tese pela
qual as atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento do raciocínio, das habilidades e
preencher eventuais lacunas no processo de
ensino-aprendizagem. Mas, de acordo com esses mesmos autores, torna-se necessário que
essas atividades sejam adequadamente planejadas antes de serem colocadas em prática
(KISHIMOTO, 2002).
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Segundo Cunha (1999, p. 11) brincando, a criança desenvolve suas potencialidades.
Os desafios que estão ocultos no brincar fazem
com que a criança pense e alcance melhores
níveis de desempenho. Dessa forma, é deveras
importante a adoção de jogos e brincadeiras
na sala de aula, a fim de propiciar aos estudantes facilidade na assimilação dos conteúdos e
para que progridem em seus conhecimentos.
Como aponta Oliveira (2005), os jogos
podem ser vistos como facilitador entre a realidade e fantasia, pois supõe a integração dinâmica da cognição e emoção. Eles criam rupturas na forma usual de agir: fazem com que
se tente ultrapassar as dificuldades, adquirindo
confiança.
Dentro de um ambiente lúdico, desperta-se o interesse em descobrir novos caminhos, ensinando a pensar de maneira criativa.
Os jogos se enquadram na categoria de atividade lúdica pois criam situações prazerosas e
divertidas tornando mais fácil o aprendizado:
O jogo pode ser considerado como um
importante meio educacional, pois propicia um
desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, social, moral e
motora, além de contribuir para a construção
da autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação das crianças e adolescentes (MORATORI, 2003, p. 9).
No contexto educacional, a aplicação
de atividades lúdicas em sala de aula possibilita uma eficiente aprendizagem, facilita a comunicação e o desenvolvimento pessoal, social
e cultural do aluno. Matemática é considerada
por muitos estudantes como uma disciplina
complexa e difícil. O fato de envolver fórmulas
e cálculos e pela dificuldade de compreender
a relação com seu cotidiano, poderá criar bloqueios em alguns alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados em aprendê-la.Através dessa reflexão, para desfazer o
conceito negativo em aprender matemática,
torna-se imprescindível o uso de atividades lúdicas no ambiente escolar, favorecendo o ensino-aprendizagem da referida disciplina.
J

OGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
No ensino da Matemática, os jogos, se
forem convenientemente planejados, são um
recurso pedagógico eficaz para a construção
do conhecimento. De acordo com (OLIVEIRA,
2007), ensinar Matemática é desenvolver o
raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de
resolver problemas. Nós como educadores matemáticos, devemos procurar alternativas para
aumentar a motivação para a aprendizagem,
desenvolver a autoconfiança, a organização,
a concentração, estimulando a socialização e
aumentando as interações do indivíduo com
outras pessoas (OLIVEIRA, 2007, p. 5).
Aos professores cabe o papel de buscar alternativas para aumentar a motivação
para a aprendizagem. O uso de jogos nas aulas de matemática desperta o interesse dos
alunos, fazendo com que os mesmos gostem
de aprender essa disciplina. Os jogos em sala
de aula, podem ser utilizados para introduzir,
amadurecer conteúdos e preparar o aluno com
o objetivo de aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com
cuidado para que o estudante possa assimilar
importantes conceitos matemáticos. Brito complementa que, o “objetivo dos professores de
matemática deverá ser o de ajudar as pessoas
a entender a matemática e encorajá-las a acreditar que é natural e agradável continuar a usar
e aprender matemática como uma parte sensível, natural e agradável” (BRITO 2001, P. 43).
Como aponta Borin (1996): “Outro
motivo para a introdução de jogos nas aulas
de matemática é a possibilidade de diminuir
bloqueios apresentados por muitos de nossos
alunos que temem a matemática e sentem-se
incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude
passiva, e a motivação é grande, notamos que,
ao mesmo tempo em que esses alunos falam
matemática, apresentam também um melhor
desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem” (BORIN,1996, p.9).
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A ideia negativa por parte de muitos
alunos com relação a matemática poderá ser
atenuada ou até mesmo deixar de existir quando se introduz o lúdico, o brincar através dos
jogos no ensino-aprendizagem da matemática.
A introdução de jogos como recurso didático
no ensino da Matemática torna-se um meio facilitador para o aprendizado, desde que sejam
devidamente elaborados e dirigidos pelos educador. Outro fator importante a ser considerado
é que através das atividades lúdicas, o educador poderá avaliar os seus alunos, observando
suas atitudes e auxiliando-os em suas dificuldades de estudo (BRASIL, 1998).
As brincadeiras de faz-de-conta, os
jogos de construção e aqueles que possuem
regras, como os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro), jogos
tradicionais, didáticos, corporais etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis
por meio da atividade lúdica. Utilizar os jogos,
especialmente aqueles que possuem regras,
como atividades didáticas enriquece o ambiente escolar. É preciso, porém, que o professor
tenha consciência que as crianças não estarão
brincando livremente nestas situações, pois
há objetivos didáticos em questão (BRASIL,
1998).
Partindo do princípio que as crianças
pensam de maneira diferente dos adultos e de
que o objetivo não é ensiná-las a jogar, a atividade lúdica deve ser acompanhada e observada pelo professor, com interferências caso
seja necessário, para colocação de questões
interessantes a fim de auxiliá-las a construir regras e a pensar de modo que elas entendam.
Os jogos a serem escolhidos pelo educador,
deve estimular a resolução de problemas, principalmente quando o conteúdo do estudo for
abstrato e desvinculado da prática diária. Segundo Wajskop (1995), a escola pode garantir um bom desenvolvimento ao aluno quando
atua positivamente, para isso são necessários
profissionais qualificados onde o jogo e o brincar seja visto como coisa séria, onde a criança
aprende e assimila novos conteúdos. O jogo,
a brincadeira em sala de aula leva a criança a
instigar sua curiosidade e compreender novos
conteúdos.

JOGOS DIDÁTICOS
Ribeiro (2009) e Grando (1995) classificam os jogos didáticos da seguinte forma:
a) Jogos de azar: aqueles jogos em
que o jogador depende apenas da “sorte” para
ser o vencedor;
b) jogos de quebra-cabeças: jogos de
soluções, a princípio desconhecidas para o
jogador, em que, na maioria das vezes, joga
sozinho;
c) jogos de estratégias: são jogos que
dependem exclusivamente da elaboração de
estratégias do jogador, que busca vencer o
jogo;
d) jogos de fixação de conceitos: são
os jogos utilizados após exposição dos conceitos;
e) jogos computacionais: são os jogos
em ascensão no momento e que são executados em ambiente computacional;
f) jogos pedagógicos: são jogos desenvolvidos com objetivos pedagógicos de
modo a contribuir no processo ensinar aprender (GRANDO 1995; RIBEIRO, 2009).
Já de acordo com Borin (1996), os jogos são classificados em dois tipos:
Jogos de Treinamento e Jogos de Estratégia; os jogos de estratégia desenvolvem o
raciocínio lógico e tem como característica formular hipóteses. Os jogos de treinamento têm
como objetivo fixar conceitos. Este tipo de jogo
é utilizado pelo educador para trabalhar conceito.As atividades lúdicas em sala de aula devem
ser utilizadas com frequência, pois possibilita
que o estudante trabalhe em vários aspectos,
desde o cooperativismo com os colegas e a
busca de novas possibilidades de respostas.
Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI, BRASIL,
1998, p. 58) destacam a importância de se valorizar atividades lúdicas, visto que “as crianças podem incorporar em suas brincadeiras
conhecimentos que foram construindo”. Rabioglio (1995), enfatiza que os jogos auxiliam a
aprendizagem e modifica as estruturas. Desse
modo:
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[...] defende o jogo como recurso a serviço do processo ensino-aprendizagem; desta
forma: não basta jogar, é preciso haver um projeto pedagógico que considere a introdução do
jogo na classe, até sua realização, análise e
avaliação. O jogo como uso contínuo em ambiente escolar propicia interações, trocas, estratégias e outros (RABIOGLIO 1995, p. 74).

senvolver os relacionamentos afetivo-sociais.
(PIAGET,1990) Os jogos de regras propiciam a
ampliação de conhecimentos infantis por meio
de atividades lúdicas (BRASIL,1998).

O jogo é visto como uma forma livre
de brincar, porém com um fim pedagógico e,
na escola, o jogo é introduzido como uma ferramenta da aprendizagem de forma lúdica e
Para Piaget, o jogo constitui-se em ex- prazerosa, a criança joga, aprende, assimila
pressão e condição para o desenvolvimento in- regras e conteúdos. Neste aspecto pode-se cifantil, pois quando a criança joga ela assimila e tar Oliveira (2005 p 18): “Ao jogar, a criança
transforma a realidade. (PIAGET, 1975).
aos poucos vai percebendo que respeitar as
regras leva a agilizar o raciocínio, desenvolver
a criatividade, no levantamento das várias posJOGOS DE REGRAS
sibilidades envolvidas. [...] levantar hipóteses e
concluiu em pensamento, antes de jogar.”
De acordo com Piaget (1975),
[...] os jogos de regras são jogos de
Os jogos com regras têm um aspecto
combinações sensório-motoras (corridas, jogos de bola etc.) ou intelectuais (cartas e xa- importante, pois neles o fazer e o compreendrez etc.), com competições dos indivíduos der constituem faces de uma mesma moeda.
(sem o que a regra seria inútil) e regulamenta- A participação em jogos de grupo também redas quer por acordos momentâneos (PIAGET, presenta uma conquista cognitiva, emocional,
moral para a criança e um estímulo para o de1975, p.184-185).
senvolvimento do seu raciocínio lógico (BRAO jogo de regras começa a se mani- SIL, 1997).
festar por volta dos cinco anos, desenvolvePROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
-se, principalmente na faixa etária de sete a 12
anos. Este tipo de jogo continua durante toda
a vida do indivíduo (esportes, trabalho, jogos
Este artigo foi realizado com a pesquide xadrez, baralho, RPG, etc.). Os jogos de re- sa de base bibliográfica, qualitativa, de aborgras são classificados em jogos sensório-mo- dagem descritiva e exploratória. Para os aportor (como exemplo futebol), e intelectual (como tes teóricos e metodológicos do trabalho: Esta
exemplo xadrez), (PIAGET, 1990).
pesquisa tem como aportes os trabalhos de
Almeida (2003); Brito (2001), Cunha (1999)
O que caracteriza o jogo de regras é
e Piaget (1975) que abordam as temáticas e
a existência de um conjunto de leis impostas
pelo grupo, sendo que seu descumprimen- questões sobre o ensino da matemática no ento é normalmente penalizado, gera uma forte sino fundamental, conforme é discutido neste
competição entre os indivíduos. O jogo de re- artigo.
gras pressupõe a existência de parceiros e um
Como análise de dados e de resultaconjunto de obrigações (as regras), o que lhe
confere um caráter, eminentemente social (PIA- dos, nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, teses e outros trabaGET, 1975).
lhos científicos que discutem e apresentam reCunha (1999, p. 175) diz que “Os jogos, flexões e sugestões que podem contribuir para
assim como os brinquedos, expressam valores uma maior compreensão e aplicação da temáe proporcionam oportunidades para a assimi- tica apresentada neste artigo.
lação de idéias e a formação de princípios”.
Este tipo de jogo aparece quando a criança
abandona a fase egocêntrica possibilitando de972
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das pesquisas realizadas para desenvolver esse trabalho, foi evidenciado a grande importância de desenvolver um ensino de qualidade para as crianças, utilizando recursos
didáticos que possibilitem aumentar a motivação para a aprendizagem e ao mesmo tempo favorecer o raciocínio e a autoconfiança do estudante.
Especificamente, no caso da matemática, atividades lúdicas, nas quais estão inclusos os
jogos e oficinas, possibilitam também que os alunos gostem de aprender a disciplina, estimulando a socialização e interação com os colegas. A matemática está presente em quase todos os
aspectos de nossas vidas; vem daí a necessidade de compreendê-la como um meio importante
de desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo e como elemento gerador de habilidades no
indivíduo.
Como a aprendizagem é um processo em construção, torna-se relevante preocupar-se
com a forma utilizada para se chegar ao melhor aproveitamento do ensino. O educador deve
recorrer a novas maneiras de ensinar a matemática com a introdução de jogos e brincadeiras
dirigidas, tornando a sala de aula num espaço gerador de conhecimentos.
Aprender matemática pode ser prazeroso e de fácil compreensão se forem utilizados
métodos lúdicos, através de jogos e brincadeiras. As atividades lúdicas, desde que sejam bem
planejadas e acompanhadas pelos educadores, mostram-se como excelente ferramenta para o
aprendizado da matemática.
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LUDOPEDAGOGIA NO CAMPO DAS
REFLEXÕES EDUCACIONAIS

RESUMO: No centro de muitas reflexões sobre a integração de novas tecnologias na educação,
a internet e as mídias educativas gozam de um status especial. De fato, os designers afirmam
que associar o brincar ao aprendizado e explorar o potencial técnico de um suporte que pode
ser inovador na maneira de posicionar a criança em relação ao conhecimento traz benesses
cognitivas essenciais ao campo do saber. Examinando mídias digitais como objeto, mostra
que as representações as quais os sujeitos fazem do computador e dos instrumentos digitais
têm influência na percepção das situações propostas pelo referencial teórico. Seus critérios
de estrutura de jogo é extremamente precisa e independente da fala dos personagens encenados no produto, mas sua atitude lúdica depende das condições de uso dos instrumentos.
Como meio de conteúdo, as atividades lúdicas, em particular graças à hipertextualidade, multimodalidade e dinamicidade, possibilitam novas formas de acesso ao conhecimento.

Palavras-chave: Lúdico; Educação; Escola; Crianças.
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INTRODUÇÃO

A

definição de atividades lúdicas (e artísticas) como contribuição para o desenvolvimento infantil pode ser entendida no contexto mais amplo do investimento na primeira infância como um objeto educacional. Seria, portanto, aprender por distrair-se e
divertir-se aprendendo: se a escola forma jogando, então também se pode buscar em casa alguns
jogos formativos, enfim, introduzir a escola à casa. A difusão e a regressão dos “jogos educativos”
para as idades mais jovens, tornaram-se um lugar comum do discurso sobre a criança, bem como
do lúdico no desenvolvimento do criança.
Juntamente com a pesquisa inspirada de Piaget e aplicações que desmembraram habilidades hierarquicamente e geneticamente funcionais, cognitivo, social desenvolvidas nesse ou
naquele tipo de jogos (exercício, montagem, regras simbólicas, simples ou complexas), bem como
o modo com o qual o conhecimento científico é difundido, guias e manuais de criação a criança se
dedica ao local de desenvolvimento reservando um lugar especial para a importância do brincar
no desenvolvimento da criança, afirmando que o jogo é para a criança uma atividade essencial,
necessária ao seu equilíbrio e ao seu desenvolvimento global, psicomotor, emocional e social.
Neste contexto, brinquedotecas, parecem ter grande dificuldade em sua ação na área
quando representadas por instâncias sem restrições, não finalizado o fundamento educativo, sem
brincadeira, eles se encaixam principalmente no campo da ação educativa, mas não de uma
educação significativa e transformadora. É por isso que podemos falar de “brinquedo educativo”,
“ludopedagogia” ou “educação lúdica”, tudo acontece como se brinquedos e jogos, ferramentas
para explorar o mundo, fossem pensados para contribuir para o desenvolvimento da criança e sua
apropriação individual da cultura. O conhecimento psicológico, psicomotor, psicopedagógico, etc.,
é mobilizado para inventar jogos educativos eficazes que desejamos adaptar às diferentes habilidades requeridas socialmente.
À preocupação educacional acrescenta-se a autonomia pessoal e a sociabilidade, habilidades como as outras que os jogos podem desenvolver e oferecer ao aprendizado das crianças
são mobilizados para inventar dispositivos educativos eficazes que queremos adaptar às diferentes
habilidades requeridas socialmente podem desenvolver e oferecer ao aprendizado das crianças.
Não se trata de contestar ou endossar essa concepção, que é muito desigualmente compartilhada pelos círculos sociais, mas de levá-la a sério: o que é concebido como educacional
pode nos ensinar sobre os valores oferecidos à aprendizagem das crianças. Os jogos podem
ser considerados como atividades em que as crianças são construídas pessoalmente através do
desenvolvimento de suas capacidades e habilidades enquanto experimentam o mundo social, sistemas de valores, normas, regras (reciprocidade, justiça, cooperação, competição, etc.) e relações
sociais (idade, gênero, classe, papel, etc.).
Esta concepção de infância e a atividade lúdica envolve uma atenção especial ao processo
de socialização, tanto quanto sua resultante como uma atividade prática realizada entre a socialização e socializados em um relatório assimétrico certamente mais exigindo à participação ativa de
ambos os membros.
Nessa perspectiva, a criança não precisa apenas internalizar as normas e valores de sua
sociedade e seu ambiente, ela não é considerada uma massa moldada pelas estruturas sociais,
ela também adquire fortemente aspectos futuros que hão de permitir experimentar e implementar
várias habilidades sociais e inteligência para se constituir um ator social relativamente autônomo,
senhor de si mesmo e de sua relação com os outros, sabendo construir projetos suscetíveis de
mobilizar estrategicamente seus recursos de acordo com os jogos sociais e suas participações
(dinheiro, poder, prestígio, etc.). Socializar uma criança através da atividade lúdica é integrá-la nos
diferentes círculos sociais aos quais ele pertence e, ao mesmo tempo, ensinar-lhe autonomia pessoal. A socialização é ao mesmo tempo uma inserção na vida social e cultural.
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JOGOS COMO FATOR DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Piaget tinha a convicção de que o nível de desenvolvimento colocava limites sobre
o que podia ser aprendido e sobre o nível da
compreensão possível daquela aprendizagem.
Vygotsky, por sua vez, tinha a convicção de que
a aprendizagem dos conceitos culturalmente
modelados conduzia ao desenvolvimento intelectual, enquanto que para Piaget o próprio
desenvolvimento é a força propulsora (KAMII,
2003; p.12).

O jogo pode assumir várias formas, os
jogos simbólicos onde a criança é dado um papel de personagem (carros, bonecas, o mercado, etc.), na atividade lúdica (o bebê deixa cair
sua colher para aproveitar o barulho do produto) ao contrário das atividades adultas, o jogo
não tem propósito consciente, não tem outra
finalidade senão proporcionar prazer à criança
De 3 a 6 anos, o jogo assume um caráe é por essa razão que o adulto a considera
ter simbólico onde a imaginação tem um lugar
como acessória.
de destaque. Isso permite que a criança expeMas o prazer está na raiz do desenvol- rimente e controle suas forças inconscientes.
vimento do sujeito, qualquer deficiência terá re- Através do jogo, ele expressa sentimentos, mepercussões prejudiciais no futuro, a tal ponto dos, ressentimentos, agressividade, entusiasque o jogo é uma forma de psicoterapia. Do mo, conflitos. Isso representa um estágio de
nascimento até os 3 anos, esse prazer leva a retorno do sujeito a si mesmo, profundamente
criança a descobrir pouco a pouco seu corpo, egoísta, um estágio indispensável para a forcomo se move, como os movimentos são co- mação da personalidade (KAMII, 2003).
ordenados. Ela exercita seus músculos e fortalece seu sistema nervoso. É medido com o
seu ambiente, descobrindo o material, a natureza, as leis que os governam e a influência
que pode exercer sobre eles, bem como sobre
as pessoas que o rodeiam “[...] o jogo procede por relaxação do esforço adaptativo, assim
como por meio do exercício das atividades, somente pelo prazer de dominá-las e de extrair
delas um sentimento de virtuosidade ou potência” (NEGRINE, 1994, p. 4) .
Ao mesmo tempo, ele também constrói
sua inteligência de forma segura. O trabalho
de Piaget mostrou como o movimento é o fator essencial na construção da inteligência que
alimenta e vive do conhecimento tomado no
ambiente externo. As ideias abstratas nascem
de contatos com a realidade e a realidade é
capturada no movimento. Este é o elo entre o
espírito e o mundo:

Ele usa criatividade expressiva e o educador deve evitar exercer pressão que transformaria o jogo inventivo em um jogo imitativo. Nem esses jogos podem ser programados
com antecedência em uma comunidade, pois
as necessidades das crianças são diferentes.
Devemos nos contentar em criar um espaço
vital que permita muitas experiências (KAMII,
2003).
A casa e a aldeia de antigamente reservada para crianças, muitos locais (sótãos,
porões...) para os seus jogos. Nas cidades de
hoje, a criança rejeitada dos apartamentos tem
pouco lugar para se divertir. Mas os locais de
recreação infantil dependem dos adultos. Mas
o que essas pessoas pensam? Algumas tentativas foram feitas: os experimentos mostraram
que o sucesso de um playground depende
principalmente do facilitador e que tal negócio é bem-sucedido quando é integrado a um
parque recreativo, oferecendo às crianças uma
gama mais ampla de atividades (KAMII, 2003).
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A partir dos 7 anos, os conjuntos de
regras aparecem. Através destes jogos, a criança entra em contato com os outros, acostuma-se a considerar o ponto de vista dos outros,
aprende sobre a vida social. É o grupo que se
forja moralmente, nascido da atividade comum.
Antes desta idade, no jardim de infância, por
exemplo, a organização de tais jogos seria inútil e não levaria a uma socialização mais rápido, porque as regras do jogo pode ser sentida
que como um não uma regra de restrição de
adultos e grupo: Nas palavras de:

A cognição e o desenvolvimento intelectual são exercitados em jogos onde a
criança possa testar principalmente a relação
causa-efeito. Na vida real isto geralmente é impedido pelos adultos para evitar alguns desastres e acidentes. Entretanto, no jogo ela pode
vivenciar estas situações e testar as mais variadas possibilidades de ações. Suas ações interferem claramente no resultado do jogo. É necessário então que a criança passe a realizar
um planejamento de estratégias para vencer o
jogo. No jogo individual a criança pode testar
as possibilidades e vontades próprias e relaO meio é um complemento indispensá- cioná-las com as consequências e resultados
vel do ser vivo. Ele deve corresponder às suas (CORDAZZO, 2007, p.95).
necessidades e aptidões sensório motoras e
mais tarde psicomotoras. […] Não é menos verSe em jogos de rivalidade institucionalidade que a sociedade põe o homem em pre- zada é promovido entre duas equipes opostas,
sença de novos meios, de novas necessidades os jogos tradicionais muitas vezes oferecem
e de novos poderes que aumentam as suas escolhas constantes de alianças e contra alianpossibilidades e evolução e de diferenciação ças que se formam e se dissolvem ao longo
individual. A constituição biológica da criança do jogo. Os papéis que cada jogador assume
ao nascer não será lei única do seu futuro des- podem mudar muito rapidamente: vamos para
tino. Os seus efeitos podem ser amplamente os quatro cantos do jogador central para o jotransformados pelas circunstâncias sociais da gador de canto. Um é prisioneiro, defensor, atasua existência, donde a escolha pessoal não cante, eliminado, etc.... e a imaginação ocupa
está ausente (WALLON, 1981; p.37).
muito espaço. Finalmente o jogo não é apenas uma pontuação: é uma série de jogadas e
A partir dos 7 anos, a escola deve res- cada nova fase, o jogo começa do zero. Nós
peitar a originalidade dessa abordagem social não valorizamos a todo custo um vencedor. O
no jogo, mas tende a impor, por meio da edu- fracasso é dramatizado (CORDAZZO, 2007).
cação física, jogos institucionalizados (vôlei,
futebol, ...) para treinar futuras estrelas esportivas nacionais. Este é um grande erro porque
impõe padrões adultos à criança. Pelo contrário, é uma questão de estimular o surgimento
de suas faculdades pessoais originais. Neste
sentido, jogos institucionalizados, mais acima
de todos os jogos tradicionais de infância são
de uma escola da decisão, a qual impõe que o
jogador deve prever o que fará com que seus
companheiros de equipe e constantemente
ajustar à situação. Jogos tradicionais são muitas vezes superiores jogos institucionalizadas:
a rede de comunicações do “jogo de queimada
ou rouba bandeira” é muito mais amplo do que
o voleibol e faz escolhas fundamentais (emitir
um alvo de um oponente):
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cíficos de gênero estão voltando ao mercado
e, portanto, uma distribuição clara dos jogos já
ocorre em uma idade jovem. Mais importante
do que regar as crianças com brinquedos, é
Ao invés de uma revisão abrangente, dar-lhe espaço e tempo para brincar, no qual
delinear uma visão panorâmica de algumas ela possa expressar sua própria imaginação:
obras (por vezes antigo e bem conhecido),
Lúdico é um termo usado para situaque, não sendo sempre explícitas, convergem
em nossa opinião para mostrar todo o interes- ções em que o indivíduo está vivendo em uma
se de um questionamento cruzando a infância, ilusão criada quando se participa de uma brino jogo e o mundo social. Queremos sugerir, cadeira ou jogo, algo ‘fora da realidade’ que
ao fazê-lo, a partir de um estudo de jogos e nos dá prazer e alegria em participar. A palavra
brinquedos como uma entrada heurística para ‘ilusão’ vem do latim e significa in ludere ou ‘no
acessar os processos de construção social da lúdico’ em português (SOBRAL, 2011, p.2).
realidade e das identidades:

INFÂNCIA, BRINCAR E AS
PERSPECTIVAS LÚDICAS DO MUNDO
SOCIAL

[...] na brincadeira faz-de-conta, os objetos perdem a sua força determinadora sobre o
comportamento da criança, que começa a agir
independentemente daquilo que ela vê. Uma
colher se transforma em um avião, um cabo
de vassoura em um cavalo. Na brincadeira a
criança aprende a comportar-se não somente
pela percepção imediata dos objetos, ou pela
situação que a afeta de imediato, mas pelo significado desta ação. O jogo fornece um estágio
de transição em direção à representação, desde que um objeto seja um pivô da separação
entre o significado e o objeto real (VYGOTSKY,
1989; p.67).
As atividades lúdicas devem voltar-se
para o entendimento do ambiente, assim como,
estimular a imaginação e, acima de tudo, divertir educando. Como em qualquer processo de
socialização os pais costumam pensar no brinquedo “certo” para seu filho antes de adquiri-lo. Mas como reconhecer brinquedos de alta
qualidade educativa ou como você saber se o
brinquedo é seguro? Os jogos de hoje muitas
vezes fornecem padrões de pensamento, em
que a criatividade individual e a imaginação
das crianças nem sempre são suficientemente estimuladas. Mas também existem jogos
digitais que - usados com medida e objetivo
- permitem que que as crianças experimentem
e aprendam. Além disso, deve também ser observado que, cada vez mais brinquedos espe-

O acompanhamento especializado de
um pedagogo pode ser de vital importância
nesse processo laboral com o lúdico, pois propicia por meio de estudos resultados no campo das habilidades que podem incidir num resultado de conteúdo educacional através, por
exemplo, de imitação, brincadeira com outros
etc., profissionalmente mediado (SOBRAL,
2011 p.2).

IMAGEM DAS CRIANÇAS NAS
CIÊNCIAS HUMANAS
O brincar em relação à primeira infância e a provisão de educação em instituições
para crianças há muito tempo é objeto de debate e pesquisa, tanto nacional quanto internacionalmente. Existem várias abordagens, nas
áreas da ciência, com ênfase em Antropologia,
Pedagogia, Psicologia, Sociologia, bem como
entre as áreas relacionadas as neurociências:
[...] é essencial conhecer as culturas
infantis em toda a sua complexa multiplicidade objetivando compreender quem é a criança,
particularmente, aquela que está no aluno da
escola pública do ensino fundamental, e que
muitas vezes tem lhe sido roubado o direito de
ser criança. Há que se exercitar e construir um
outro olhar através do qual se possa conhecer
a infância e a escola [...] (QUINTEIRO,2000,
p.24-25).
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Para o autor (2000) a brincadeira infantil é uma questão complexa e central quando
se leva em consideração a rotina educacional
e a qualidade das experiências oferecidas às
crianças em creches e pré-escolas. Muitas
questões surgem quando existe a intenção de
contemplar o brincar em contextos educacionais. Por exemplo, nos perguntamos constantemente qual é o significado da brincadeira
para as crianças; quais tensões e dimensões
passam por seu jogo; como contemplar a brincadeira no cotidiano educacional de jardins de
infância e pré-escolas, para que sejam boas
experiências para as crianças:
Quem somos nós, para as crianças que
brincam ao nosso redor, senão sombras? Elas
nos cercam, chocam contra nós; respondem às
nossas perguntas, num tom de condescendência, quando fingimos interessar-nos por suas
atividades; mas sente-se, perfeitamente, que,
para elas, somos como os móveis da casa,
parte do cosmo exterior, não pertencemos a
seu mundo, que tem seus prazeres e seus sofrimentos (BASTIDE, 1979, p. 153-154).

[...] representa o esforço do investigador de estabelecer as conexões, mediações e
contradições dos fatos que constituem a problemática pesquisada. Mediante este trabalho,
vão se identificando as determinações fundamentais e secundárias do problema. É no trabalho de análise que se busca superar a percepção imediata, as impressões primeiras, a
análise mecânica e empiricista, passando-se
assim do plano pseudo-concreto ao concreto
que expressa o conhecimento apreendido da
realidade (FRIGOTTO,1991:89).
Desde o início do século XX, a nascente Psicologia do Desenvolvimento tem procurado entender a criança, em suas diferentes
dimensões e em vários tópicos: pensamento,
linguagem, brincadeira, emoções, moral. De
que maneira ela é moldada em uma pessoa?
Qual é o relacionamento que ela estabelece
com objetos, com outras pessoas, com cultura? Quais fatores presidem as transformações
observadas? Muitas perguntas foram formuladas, exigiram a elaboração de estratégias de
pesquisa e produziram uma vasta quantidade
de conhecimentos sobre características e processos típicos das crianças (ou “a criança”, na
perspectiva de encontrar elementos comuns a
todas as crianças). “A infância é, portanto, a
aprendizagem necessária à idade adulta. Estudar na infância somente o crescimento, o desenvolvimento das funções, sem considerar o
brinquedo, seria negligenciar esse impulso irresistível pelo qual a criança modela sua própria
estátua” (CHATEAU, 1954, p.14).

Discussões contemporâneas sobre
qualidade na educação infantil indicam a necessidade de participação de todos os envolvidos no processo de defini-la. Esse processo
deve ser participativo, problematizador, dinâmico e situado. Atentando-se para a importância
do próprio processo de definição da qualidade, um conceito subjetivo, baseado em valores,
relativos e dinâmicos; daí a necessidade de
contextualizar a qualidade espacial e temporalmente, reconhecendo a diversidade cultural e
Assim, o que é inovador e relativamenoutras coisas. Não há qualidade sem partici- te recente é a produção científica que incide
pação.
sobre as crianças para não avaliá-las ou definir algumas de suas peculiaridades. PesquiPortanto, ao imaginar uma educação sas com crianças consideram a infância uma
de qualidade para a criança, ela também deve construção social e uma variável de análise
ser ouvida. A criança é ouvida não apenas social que não pode ser dissociada de outras
no cotidiano das práticas pedagógicas, como variáveis como classe social, gênero ou pertenmencionado anteriormente, mas também por cimento étnico.
meio de pesquisas que concerne as pesquisas
Frigotto (1991) afirma que:
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Elas percebem as crianças como competentes para expressar suas opiniões, receios,
desejos etc. acreditando de uma maneira específica que as crianças capturam ou apropriam
informações e processos do mundo adulto, em
um processo de reprodução interpretativa, ou
seja, estão interessados em capturar as perspectivas desses atores sociais.
[...] a brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao
mesmo tempo, típico da vida humana enquanto todo – da vida natural/ interna do homem e
de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade,
contentamento, descanso externo e interno, e
paz com o mundo [...] a criança que brinca
sempre, com determinação auto-ativa, perseverando, esquecendo sua fadiga física, pode
certamente tornar se um homem determinado,
capaz de auto-sacrifício para de seu bem e dos
outros [...] O brincar, em qualquer tempo, não
é trivial, é altamente sério e de profunda significação (FROEBEL apud, KISHIMOTO, 2002,
p.23).

PARADIGMAS EM TORNO DO LÚDICO
NA EDUCAÇÃO
O paradigma educacional vigente e as
práticas atuais de ensino e aprendizagem não
promovem – em muitos casos – o componente lúdico como um recurso para promover a
aprendizagem formal na Educação Primária e
Secundária. Na verdade, o lúdico não aparece
na ordem em que o currículo é estabelecido e
na gestão da educação primária, a abordagem
lúdica recomendada na área de Educação e
mais especificamente na área da linguagem
sugere que usando textos orais simples o caráter lúdico se inicia na ordem referente ao ensino e aprendizagem na fase inicial das crianças:

As relações cognitivas e afetivas, consequentes da interação lúdica, propiciam amadurecimento emocional e vão, pouco a pouco,
construindo a sociedade infantil. Especialmente nos jogos grupais, a interação acontece de
maneira mais fácil, pois é estimulada pela necessidade que os elementos de grupo têm de
alcançar determinadas metas. Para extrair reEstudos anteriores realizados com sultados mais ricos dessa interação é necessácrianças expandem nosso conhecimento sobre rio mudar sempre os elementos dentro de cada
os contextos educacionais destinados a elas grupo (CUNHA, 2005 p. 13).
e nossas possibilidades de melhorar a qualiMas, no entanto, uma das tarefas mais
dade da educação que ocorre em creches e
importantes previstas em todos os planos e
pré-escolas. Além disso, reforçam a imagem
programas de estudo é preparar um estudante
da criança como competente para apresentar
altamente qualificado e competente, que levem
em primeira mão sua perspectiva sobre a expeos alunos a desempenhar um papel ativo no
riência escolar, contribuindo para a construção
processo de ensino-aprendizagem, a fim de
de uma imagem mais real e justa das crianças.
desenvolver habilidades de generalização e
intelectuais que lhes permitam orientar-se na
busca e processamento das informações de
que permitam de maneira rápida e independente poder aplicar os conhecimentos adquiridos de forma ativa e criativa.
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Consideramos que o componente lúdico pode facilitar essas tarefas nas escolas
em geral e especificamente naquelas que possuem salas de aula multiculturais para algumas
das propriedades que caracterizam os jogos. A
ação na fonte, como Vygotsky e Piaget explicaram, Piaget leva à complexidade organizacional das ações ao símbolo e Vygotsky seria o
sentido social de ação que caracteriza a ação
do jogo, e o conteúdo do que é e o que quer
representar em sua execução. Eles têm, como
uma forma de atividade humana, um grande
potencial emocional e motivacional, porque, os
jogos são uma das atividades humanas raras
que vão além das barreiras geográficas, políticas, sociais, culturais e linguísticas e quando
essa atividade é introduzida em nossa rotina
de ensino, os alunos a valorizam como um elemento positivo intrínseco:
Com o aparecimento do jogo simbólico
a criança ultrapassa a satisfação da manipulação, e vai começando a assimilar a realidade
externa ao seu eu. Dessa forma, o jogo simbólico é usado como encontro de satisfação
fantasiosa, por meio de compensação, de superação de conflitos e preenchimento de desejos (GIACOMETTI; BARCELOS e DIAS, 2013.
p, 1104).

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

O jogo lúdico é concebido como uma
atividade educativa que influencia e dá dimensões aos artífices do processo educativo dando significado ao conceito de felicidade, não
castrando sua criatividade e a necessidade de
construir conhecimento:
Não há dúvida de que o jogo se deve
definir como uma atividade livre e voluntária,
como fonte de alegria e de diversão. Um jogo
em que se está obrigado a participar deixaria
de ser um jogo: se constituiria em coerção.
Obrigatório ou simplesmente recomendado,
perderia uma de suas características fundamentais: o fato de que o jogador se entrega a
ele espontaneamente, de bom grado e por seu
gosto, tendo cada vez mais a total liberdade de
preferir se retirar, o silêncio, o recolhimento, a
solidão ou uma atividade fecunda (CAILLOIS,
1986, p. 31 apud PEREIRA, 2015. p, 173).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível acreditar que a função educacional e social que os contextos de aprendizagem preenchem para a melhoria da qualidade de vida de quem as conforma, requer um processo de formulação, reformulação e planejamento sistemático das práticas pedagógicas a serem
promovidas. Assim, o desenvolvimento de habilidades e competências de ensino destinadas a
promover uma prática pedagógica lúdica é uma das armas que fornecem aos alunos ferramentas fundamentais para a tomada de decisões na vida e na sociedade em geral.
O desenvolvimento de competências de ensino significa enfocar a busca de novas formas de garantir a qualidade educacional nos ambientes de aprendizagem, a promoção da
aprendizagem que corresponde a aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e
aprender a conhecer, a transcendência de uma mecânica que transmite conhecimento através
de uma que potencialize a produção e a construção autônoma do conhecimento, bem como
práticas pedagógicas inovadoras que permitam dirigir a formação inicial e contínua dos alunos,
contribuindo para o desenvolvimento da cidadania, bem como alavancar a função e finalidade
da educação contemporânea.
Muitos estudos têm abordado a partir de diferentes concepções, crenças, construções e
teorias de profissionais, observando quais são as bases de suas ações pedagógicas e quanto
as mudanças educacionais são possíveis se os atores envolvidos nos mesmos estão dispostos
a modificar suas práticas.
Mudar a educação requer, entre outras coisas, transformar as representações que professores e alunos têm sobre a aprendizagem e ensino, e para viabilizar essa prerrogativa, devemos antes de tudo saber o que é a sua natureza representacional e qual a sua dinâmica, assim
como quais as suas relações com a prática. Desse modo entendemos que o lúdico abarca a
primazia do conhecimento e sua construção, representando muito mais que um mero brincar,
mas a significação das amplitudes cognitivas e potenciais das crianças, desde sua fase primeira
até seu desenvolvimento em sociedade.
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ANSIEDADE E SUA INTERFERÊNCIA NA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

RESUMO: Este artigo busca refletir a respeito da ansiedade e sua interferência na alimentação
saudável. A ansiedade é um fator fundamental a ser destacado durante a fase da Educação
Infantil, influenciando na alimentação, pois por meio da alimentação a criança pode “descontar todos os seus medos e frustações”. A ansiedade é uma emoção normal e muitas vezes
saudável. No entanto, quando uma pessoa sente regularmente níveis desproporcionais de
ansiedade, ela pode se tornar um distúrbio médico. À medida que a criança cresce e se desenvolve cognitivamente, seus medos e preocupações passam do concreto para preocupações
abstratas.

Palavras-chave: Alimentação Saudável; Ansiedade; Emoção.
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INTRODUÇÃO

A

ansiedade na psicologia é uma emoção normal e adaptativa, que pode nos ajuda
a lidar com as dificuldades, e situações mais desafiantes. Porém, a ansiedade
torna-se problemática quando ela começa a interferir no cotidiano da criança, impossibilitando de desfrutar do prazer natural dessa fase tão importante da vida. Podendo afetar
assim, suas relações com a família, amigos, escola. De acordo com Kuhlmann Jr (1998, p.31):
[...] considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto de experiências
vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma
representação dos adultos sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações da
infância e considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc., reconhecê-las
como produtoras da história (KUHLMANN Jr., 1998, p.31).
Quando a ansiedade domina a criança, essa perde o seu controle emocional e logo
comportamental, trazendo sérios prejuízos a longo prazo, tanto diante das relações com a família e colegas, como no seu desenvolvimento. Visto, que as aprendizagens se dão por meio das
relações, e quando estas tornam-se prejudicadas, temos então um grande agravante em sua
trajetória e formação pessoal.
Os transtornos de ansiedade formam uma categoria de diagnósticos de saúde mental
que levam ao nervosismo excessivo, medo, apreensão e preocupação:
[...] A formação de uma memória resulta de modificações ativadas por um sinal nas conexões das redes neuronais. Quando uma informação é recebida, proteínas e genes são ativados nos neurônios. Proteínas são produzidas e encaminhadas para as conexões estabelecidas
entre neurônios. Essas proteínas servem ao reforço e à construção de novas sinapses – aprendizagem (os locais de comunicação entre os neurônios). Quando se forma uma nova memória,
uma rede específica de neurônios é elaborada em diversas estruturas cerebrais, principalmente
no hipocampo e depois a lembrança é gravada da mesma maneira no córtex, local de seu armazenamento definitivo (MELO, 2005, p. 247).

Esses distúrbios alteram a forma como uma pessoa processa emoções e se comporta,
causando também sintomas físicos. A ansiedade leve pode ser vaga e inquietante, enquanto a
ansiedade severa pode afetar seriamente a vida cotidiana.

Conhecer a diferença entre os sentimentos normais de ansiedade e um transtorno de
ansiedade que requer atenção médica pode ajudar a pessoa a identificar e tratar a condição. As
perturbações ansiosas nas crianças, nos dias atuais vem sendo algo muito comum, e de certa
forma desconhecido no âmbito familiar e escolar, no que tange os meios de ajudar essa criança,
tanto da parte dos pais, como da própria escola diante dos novos desafios.
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Segundo HOFFMANN (2002, p. 65), baseado em fenômenos clínicos observáveis, “a
ansiedade faz parte de um instinto de conservação do indivíduo, e é herdada filogeneticamente”.
Sua origem estaria ligada ao trauma do nascimento e ao medo da castração.
Para DANIELSK (2003, p.5): “a ansiedade é uma sensação desagradável de apreensão
e tensão, a qual se associam a um sentimento de medo, de ameaça e descontrole perante algo
que está para acontecer”. Para o autor, a ansiedade infantil também pode surgir no espaço escolar diante de uma inquietação que pode ser causada muitas vezes pela vontade de ser aceito
no grupo, vontade de fazer as coisas bem feitas, de não errar, vontade de não perder a hora do
brincar, etc. Tudo isso pode causar uma inquietação, que em níveis mais elevados passa a ser
chamado de preocupação, medo ou pânico, de acordo com o caso:
Todos os grupos de alimentos devem compor a dieta diária. Devem fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os quais são indispensáveis ao bom
funcionamento do organismo. A diversidade de nutrientes que fundamenta o conceito de alimentação saudável diz que nenhum alimento específico ou grupo deles isoladamente é suficiente
para fornecer todos os nutrientes a uma boa nutrição e, logo, a manutenção da saúde (BRASIL,
2005).
Percebe-se que atualmente os índices de obesidade são grandes, devido às ansiedades
dentro do contexto social, por isso é fundamental que a criança seja estimulada já na Educação
Infantil a ter o hábito de uma alimentação saudável, de forma prazerosa e significativa.
A alimentação saudável é influenciada em seu convívio familiar, então se tem a importância de haver um diálogo frequente entre família e escola, formando uma parceria em prol da
criança, para que sua alimentação sempre possa estar sendo acompanhada de forma saudável.
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QUANDO A ANSIEDADE NECESSITA
DE UM TRATAMENTO
Segundo estudos de Huse e Lucas
(2003), quando um indivíduo enfrenta gatilhos
potencialmente prejudiciais ou preocupantes,
os sentimentos de ansiedade não são apenas normais, mas também necessários para
a sobrevivência. Desde os primeiros dias da
humanidade, a aproximação dos predadores e
do perigo de entrada desencadeia alarmes no
corpo e permite a ação evasiva. Esses alarmes
tornam-se perceptíveis na forma de um batimento cardíaco elevado, sudorese e aumento
da sensibilidade ao ambiente.
O perigo causa um surto de adrenalina, um hormônio e mensageiro químico no
cérebro, que por sua vez desencadeia essas
reações ansiosas em um processo chamado
de resposta “lutar ou fugir”. Isso prepara os humanos para confrontar fisicamente ou fugir de
quaisquer ameaças em potencial segurança
(HUSE; LUCAS, 2003).

de maneira muito variável em qualquer idade.
Os transtornos alimentares são classificados
com base em seu resultado final visível (magreza ou excesso de gordura) ou com base
nas variações dos padrões alimentares (jejum,
restrição alimentar, alimentação compulsiva)
(HUSE e LUCAS, 2003, p.1621).
De acordo com o DSM-IV (Manual de
Diagnóstico e Estatística de Perturbações Mentais), editado pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, os transtornos alimentares
são um grupo caracterizado por distúrbios fisiológicos e psicológicos do apetite e da ingestão alimentar, classificados à base de agrupamentos de sintomas que estão presentes, e os
principais são a anorexia e a bulimia nervosa.
A etiologia mais aceita atualmente é o modelo multifatorial, que trabalha com a hipótese
de que fatores psicológicos, biológicos e sociais estejam interrelacionados em sua gênese
(HUSE; LUCAS, 2003).

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Segundo Danielski (2003), a duração
ou gravidade de um sentimento ansioso pode,
às vezes, ser desproporcional em relação ao
gatilho original, ou estressor. Sintomas físicos,
como aumento da pressão arterial e náusea,
também podem se desenvolver. Essas respostas vão além da ansiedade e se transformam
em um transtorno de ansiedade. Embora vários
diagnósticos diferentes constituam transtornos
de ansiedade, os sintomas do transtorno de
O sentimento nervoso diante de um ansiedade generalizada (TAG) geralmente inevento importante da vida ou durante uma si- cluem os seguintes:
tuação difícil é um eco natural da reação ori•inquietação e sensação de estar “no
ginal de “luta ou fuga”. Ainda pode ser essencial para a sobrevivência - a ansiedade de ser limite”
•sentimentos incontroláveis de preocuatropelado por um carro ao atravessar a rua,
por exemplo, significa que uma pessoa instinti- pação
•irritabilidade aumentada
vamente olha para os dois lados para evitar o
•dificuldades de concentração
perigo:
•dificuldades de sono, tais como proOs transtornos alimentares são altera- blemas em cair ou permanecer dormindo
ções no comportamento alimentar que provocam doença ou incapacidade (...) e ocorrem
Para muitas pessoas, fugir de animais
maiores e perigo iminente é uma preocupação
menos premente do que seria para os primeiros humanos. Ansiedades agora giram em torno do trabalho, dinheiro, vida familiar, saúde e
outras questões cruciais que exigem a atenção
de uma pessoa, sem necessariamente exigir
a reação de “lutar ou fugir” (HUSE; LUCAS,
2003).
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Embora esses sintomas possam ser
normais no cotidiano, pessoas com TAG irão
experimentá-los em níveis persistentes ou extremos (DANIELSKI, 2003).

livre, mas não é tão simples. Uma pessoa com
agorafobia pode ter medo de sair de casa ou
usar elevadores e transporte público (DANIELSKI, 2003).

Transtorno de ansiedade generalizada:
é um distúrbio crônico que envolve ansiedade
excessiva e duradoura e preocupações com
eventos, objetos e situações da vida não específicos. O TAG é o transtorno de ansiedade
mais comum, e as pessoas com o transtorno
nem sempre são capazes de identificar a causa de sua ansiedade (DANIELSKI, 2003).

Mutismo seletivo: Esta é uma forma de
ansiedade que algumas crianças experimentam, na qual elas não são capazes de falar em
certos lugares ou contextos, como a escola,
embora possam ter excelentes habilidades de
comunicação verbal em torno de pessoas familiares. Pode ser uma forma extrema de fobia
social (DANIELSKI, 2003).

Transtorno do pânico: ataques breves
ou repentinos de intenso terror e apreensão caracterizam o transtorno do pânico. Esses ataques podem causar tremores, confusão, tontura, náusea e dificuldades respiratórias. Ataques
de pânico tendem a ocorrer e aumentar rapidamente, com pico após 10 minutos. No entanto,
um ataque de pânico pode durar horas. Transtornos de pânico geralmente ocorrem após
experiências assustadoras ou estresse prolongado, mas também podem ocorrer sem um
gatilho. Um indivíduo que tenha um ataque de
pânico pode interpretá-lo erroneamente como
uma doença com risco de vida, e pode fazer
mudanças drásticas no comportamento para
evitar futuros ataques (DANIELSKI, 2003).

Transtorno de ansiedade social ou fobia social: é um medo do julgamento negativo
de outros em situações sociais ou de constrangimento público. Transtorno de ansiedade
social inclui uma variedade de sentimentos,
como medo do palco, medo da intimidade e
ansiedade em torno de humilhação e rejeição.
Esse distúrbio pode fazer com que as pessoas
evitem situações públicas e contato humano
ao ponto de tornar-se a vida cotidiana extremamente difícil (DANIELSKI, 2003).

Transtorno de ansiedade de separação:
Altos níveis de ansiedade após a separação de
uma pessoa ou local que fornece sentimentos
de segurança ou segurança caracterizam o
transtorno de ansiedade de separação. A seFobia específica: Este é um medo irra- paração às vezes pode resultar em sintomas
cional de um determinado objeto ou situação. de pânico (DANIELSKI, 2003).
Fobias não são como outros transtornos de ansiedade, pois se relacionam com uma causa
CAUSAS
específica. Uma pessoa com fobia pode reconhecer um medo como ilógico ou extremo, mas
De acordo com os estudos de Leonello
permanece incapaz de controlar a ansiedade e L’Abbate (2006), as causas dos transtornos
em torno do gatilho. Gatilhos para uma fobia de ansiedade são complicadas. Muitos podem
variam de situações e animais para objetos do ocorrer de uma só vez, alguns podem levar a
cotidiano (DANIELSKI, 2003).
outros, e alguns podem não levar a um transtorno de ansiedade, a menos que outro esteja
Agorafobia: É um medo de lugares, presente. Causas possíveis incluem:
eventos ou situações das quais pode ser difícil
escapar ou em que a ajuda não estaria dis•estresses ambientais, como dificuldaponível se uma pessoa ficar presa. As pesso- des no trabalho, problemas de relacionamento
as muitas vezes entendem mal essa condição ou problemas familiares;
como uma fobia de espaços abertos e ao ar
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•genética, como as pessoas que têm
•7 anos aos 9 anos de idade: temor
membros da família com um transtorno de an- de dano corporal e morte;
siedade são mais propensos a experimentar
um deles;
•10 anos aos 13 anos de idade: comparação na aparência física, conduta e desem•fatores médicos, como os sintomas penho escolar;
de uma doença diferente, os efeitos de um medicamento ou o estresse de uma cirurgia inten•Adolescência: medo da perda de
siva ou recuperação prolongada;
prestígio, ansiedade social ou fracasso.
•química do cérebro, como psicóloSegundo BASSOL (2003), essa ansiegos definem muitos transtornos de ansiedade dade “faz parte da vida do ser humano, e é viscomo desalinhamentos de hormônios e sinais ta como uma proteção tanto aos perigos interelétricos no cérebro;
nos como externos”, portanto, pode tornar-se
patológica. Para o autor (2003) os possíveis
•retirada de uma substância ilícita, fatores de risco são:
cujos efeitos podem intensificar o impacto de
outras causas possíveis (LEONELLO; L’ABBA•Temperamento inibido como timidez e
TE, 2006).
medos excessivos, em bebês irritabilidade. Na
criança pré-escolar, introversão, dificuldades e
constrangimento em enfrentar novas situações;
ANSIEDADE NA INFÂNCIA
Para Bassol (2003), desde a gestação
o bebê já vive momentos de ansiedade vividos
por sua mãe, diante do seu desenvolvimento
embrionário e futuro nascimento. A ansiedade
também faz parte dos seus primeiros anos de
vida, no decorrer das suas aprendizagens de
vida.
Essa ansiedade é normal e se expressa de diferentes maneiras, sendo inicialmente
uma reação as situações concretas e externas,
e depois aos sentimentos abstratos e internalizados. Seu curso normal nas diferentes fases,
de acordo com Bassol (2003, p. 63) são:

•Parentalidade – superproteção dos
pais, tornando a atenção mais seletiva para
tudo que é ameaçador. Os pais desencorajam
os filhos, causando insegurança e baixa autoestima;
•Tipo de apego – vinculo inseguro, evitante. Pode acontecer quando os pais evitam
o contato físico, são intolerantes ao apego, e
pouco estimulam a exploração segura;

•Repercussões e comorbidades – os
transtornos de ansiedade podem afetar diversas áreas do funcionamento afetivo, social e
•8º mês: medo de estranhos, ruídos cognitivo. Ocasionando dificuldades escolares,
nos relacionamentos, com a incapacidade de
fortes, objetos inesperados;
formar vínculos sociais, gerando sentimentos
•Até 3 anos de idade: medo de sepa- de isolamento, baixa autoestima e depressão.
rar-se dos pais, medo de animais, de barulhos, O que acarreta sofrimento e danos em seu desenvolvimento integral (BASSOL, 2003).
escuro, pesadelos e banheiro;
A ansiedade em excesso é comum em
•4 anos aos 6 anos de idade: ansiedades edípicas com medo de monstros, seques- crianças e pode ser a dificuldade emocional
mais indicada por pais e professores. Ao apretradores, fantasmas, ladrões;
sentar esse problema a criança geralmente
possui uma fonte interna de estresse que está
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retraído. Fazendo com que ela não esteja à vontade para atividades em que outras crianças
estariam. Esse estresse, acaba aumentando
e dificultando as aprendizagens e as relações
num todo. Assim, tanto a escola como a família, podem acabar tentando estratégias que
acabem prejudicando ainda mais essa criança
em sofrimento (BASSOL, 2003).

Diante de uma educação superprotetora, também é possível desencadear ansiedade
na criança. Pois essa, é protegida em demasia, não sendo incentivada a sair da sua zona
de conforto. Educações supercríticas também
podem desencadear tal situação de ansiedade
na criança. Os pais acabam focando excessivamente nas falhas dos filhos, e acabam criticando muito mais do que elogiando. Pressão e
As perturbações ansiosas nas crian- exigência em demasia podem ser contraproduças, nos dias atuais vem sendo algo muito co- centes, pois, contribuem para maior ansiedade
mum, e de certa forma desconhecido no âmbi- (BRASIL, 2007).
to familiar e escolar, no que tange os meios de
ajudar essa criança, tanto da parte dos pais,
Em situações traumáticas da vida, a
como da própria escola diante dos novos de- criança tem tendência a interpretar os desafios
safios (BASSOL, 2003),
de forma mais pessimista. Acaba sentindo receio, e evitando experimentar algo novo, por
Essas perturbações quando ignoradas não ser capaz de lidar com a ansiedade sentina infância, podem persistir na vida adulta, au- da (BRASIL, 2007).
mentando a possibilidade de se desenvolverem outros tipos de patologias. A depressão é
A ADOLESCÊNCIA E A ALIMENTAÇÃO
uma comorbidade muito comum a ansiedade,
SAUDÁVEL
além do maior risco de virem a desenvolver
comportamentos face ao álcool na adolescênDe acordo do Ministério da Saúde
cia (BASSOL, 2003).
(2006), a adolescência representa uma fase
Quando os medos não desaparecem
com o tempo, as crianças persistem incomodadas por essa situação, deixando de irem à rua,
de se divertirem ou se socializarem. Existem
múltiplos fatores que parecem estar na origem
das perturbações de ansiedade nas crianças,
envolvendo uma complexa relação entre fatores biológicos, ambientais e individuais (BRASIL, 2007).
Os fatores genéticos e o temperamento
são fatores de predisposição que aumentam
a vulnerabilidade. Já os fatores ambientais assentam nos fatores familiares, nas experiências
de vida e aprendizagens, bem como em fatores
cognitivos. A criança pode aprender reações
emocionais por observações e imitação dos
comportamentos verbais e não verbais dos
parentes ansiosos. Além disso, estes podem
reforçar os medos das crianças involuntariamente, da forma como lhes reagem (BRASIL,
2007).

de transição entre a infância e a vida adulta,
marcada por mudanças significativas nas dimensões biológica, psicológica e social. Esse
período é de extrema importância para que os
adolescentes escolham um estilo de vida saudável, pois é quando se estabelecem hábitos e
atitudes, incluindo hábitos alimentares.
Monitorar a qualidade dos alimentos
consumidos durante a infância e adolescência é importante, pois pouco se sabe sobre
os fatores que promovem mudanças no comportamento alimentar e como jejum, dietas irregulares e restritas, consumo compulsivo ou
frequente de alimentos altamente energéticos,
ricos em açúcar e gordura são frequentes para
substituir alimentos saudáveis durante este alimento. Essas práticas são os principais responsáveis pela atual situação epidemiológica
de sobrepeso, obesidade, deficiências nutricionais, doenças crônicas não transmissíveis e
comportamentos de risco para transtornos alimentares na infância e adolescência (BRASIL,
2006).
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A adolescência é caracterizada por um
período de crescimento acelerado, temos que
pensar que além da estatura, músculos, ossos,
órgãos estão em desenvolvimento. Por isso é
necessário dar atenção à quantidade e qualidade da alimentação. Além de maior oferta de
calorias, o adolescente também vai precisar de
maior aporte de alguns nutrientes como proteína (carnes e ovos), ferro (carnes e leguminosas – feijão, lentilha, ervilha), cálcio (leite e
derivados, vegetais verdes escuros, leguminosas, peixes), vitaminas A (fígado, peixe, gema
de ovo, vegetais folhosos, legumes e frutas) e
C (frutas cítricas). Em resumo, refeições devem ocorrer a cada 3 horas e pratos coloridos
e atrativos devem ser a base da alimentação
nessa faixa etária (BRASIL, 2006).
As práticas de educação dietética podem servir como um meio para conscientizar
as crianças e adolescentes sobre como e por
que comer adequadamente, pois a alimentação e a nutrição são requisitos básicos para
promover boas condições de saúde. As ações
de saúde voltadas para crianças e adolescentes devem ser uma prioridade para todos os
setores sociais, particularmente no contexto escolar (BRASIL, 2006).

O hábito alimentar é construído durante
a formação do indivíduo e é influenciado por
vários fatores, tais como preferência pessoal,
tradição, etnia, interação social, conveniência,
orçamento e praticidade, contudo, é na fase da
adolescência que o jovem começa a optar por
padrões de dietas e neste período o jovem é
vulnerável a influencias externas (ROSSI, MOREIRA e RAUEN, 2008).
A adolescência é frequentemente associada ao período de desenvolvimento humano
marcado por biológica e transformações mentais que causam preocupações e sofrimento.
O surgimento da sexualidade e da dificuldade
para estabelecer a própria saúde são algumas
das os elementos associados a esta fase. De
acordo para a Organização Mundial de Saúde
(OMS), esta fase envolve o tempo cronológico
entre 10 e 19 anos de idade e é dividido em
duas sub-fases: de 10 a 14 anos e de 15 a 19
anos. A fase de 10 a 14 anos é caracterizada
como um período de alta demanda nutricional,
como é nesta fase que as mudanças da puberdade começam. De acordo com Head (1985,
p.51):

A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelas intensas mudanças corporais da puberdade e pelos impulsos do desenvolvimento
emocional, mental e social. Todas essas mudanças são partes de um processo contínuo e
dinâmico, que se inicia na vida fetal, vai se modificando durante a infância sob as influências
favoráveis ou desfavoráveis do meio ambiente
e do contexto social, e terminam com o completo crescimento físico e a maturação sexual,
a consolidação da personalidade, a indepenComo espaço propício para atividades
educativas, a escola deve oferecer refeições dência econômica e a integração do indivíduo
nutricionalmente adequadas, por meio da me- em seu grupo social (HEAD, 1985, p.51).
renda escolar e dos alimentos comercializados
A alimentação saudável desperta reprenesse espaço, e desenvolver práticas educativas alimentares e nutricionais eficazes, que sentações que remissão para a compreensão
estimulem o consumo de alimentos saudáveis do conhecimento social os sujeitos constroem
produzidos localmente, envolvendo familiares sobre esse fenômeno - a de comer.
(BRASIL, 2006).
O ambiente escolar representa um espaço apropriado para práticas de educação alimentar voltadas para crianças e adolescentes,
pois se somam à maioria desses sujeitos, cada
dia, incluindo educadores, estudantes, merendeiras, porteiros, pais, mães, avós, entre outros
responsáveis pela educação, oferecendo parte
das refeições diárias e influenciando diretamente os estudantes a alcançar autonomia, construir valores pessoais, crenças, conceitos e formas de conhecer o mundo (BRASIL, 2006).

995

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

Comer é mais do que simplesmente
consumir comida. Tem o significado do pessoal, social e relações culturais que estão envolvidas nesse ato. A cultura alimentar do indivíduo
está diretamente ligada a manifestação dessa
pessoa na sociedade. Comida é um dos requisitos básicos da existência humana, e adquirir essa comida desempenha um papel importante na formação de qualquer cultura. Os
métodos de procurar e processar esses itens
alimentares são intimamente ligadas à cultura
e ao social de um grupo expressão. Gambardella, (1995, p. 81) afirma que: “Há estudos
sobre a alimentação de grupos de adolescentes brasileiros que indicam uma alimentação
pouco equilibrada, com carência de produtos
lácteos, verduras, frutas e legumes e excesso
de açúcar e gordura”.

Os pais são o exemplo. Não adianta
querer que os filhos sejam saudáveis se eles
não demonstram isso na prática. Fazer as refeições em família em um ambiente de carinho
e acolhimento faz com que o adolescente tenha uma referência positiva da alimentação. É
importante que os pais, que são os provedores, na hora da compra evitem alimentos ultra
processados (industrializados com excesso de
gordura, sal e açúcar) e priorizem uma alimentação colorida e feita em casa.

É importante que a criança chegue à
adolescência com hábitos alimentares bem
consolidados. Se ao longo de seu crescimento ela teve isso em casa, mais tarde vai fazer
escolhas melhores. Se a criança não teve uma
alimentação saudável durante a infância, é preciso ter um cuidado especial na adolescência.
Comendo durante a adolescência e Muitas vezes os pais até recomendam uma alisuas relações com a saúde do adolescente e mentação saudável, mas os adolescentes não
as estruturas do conhecimento são estabele- aceitam (BRASIL, 2006).
cidas. Essas representações fazem parte da
realidade e são vistos como pertencentes ao
grupo. Isto é, eles funcionar coletivamente através de interações e comportamentos.
Para mudança de hábitos precisamos
entender como eles se formam. Na adolescência a alimentação é influenciada por diversos
fatores. Os fatores externos são: hábitos da família e amigos, normas e valores culturais, mídia, conhecimento de nutrição, etc. E os fatores
internos são: necessidades e características
psicológicas, imagem corporal, valores e experiências pessoais, preferencias alimentares,
etc. Acredito que conhecer as características
individuais do adolescente, ter uma conduta
flexível e traçar mudanças gradativas em conjunto são formas de motivá-lo a ter uma alimentação mais saudável.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ter uma rotina de alimentação saudável não deve ser uma preocupação apenas na vida
adulta. Crianças podem ser estimuladas desde os primeiros anos de vida a experimentarem
uma comida funcional. Nestes casos, as escolas se tornam importantes aliadas das famílias para
facilitar o processo.
As escolas atuam como espaço de assimilação e multiplicação de conhecimentos e
valores, promovendo saúde por meio de práticas que respeitem as diversidades culturais. A
biologia é uma disciplina que contribui para o melhor andamento da saúde, pois conhecendo o
nosso organismo, por meio do sistema digestivo podemos adquirir hábitos saudáveis.
A prática de hábitos saudáveis deve ser incentivada desde a educação infantil, portanto,
as escolas que trabalham com crianças nessa fase devem desenvolver estratégias que incentivem o consumo de alimentos saudáveis, como atividades que estimulem uma alimentação
saudável.
A alimentação saudável favorece no conhecimento do educando e possibilita a qualidade de vida. As ações pedagógicas, além de construir o conhecimento sobre a importância de se
alimentar, influencia na promoção de hábitos alimentares saudáveis no seu cotidiano.
Por meio de projetos que decorrem o tema Alimentação Saudável pode se desenvolver
a autonomia da criança para manter sua higiene pessoal, refletindo sobre as suas ações diárias
em relação a sua saúde, o que engloba cuidado e preservação com o meio ambiente e com a
higiene.
A escola tem extrema importância na formação dos hábitos alimentares de seus alunos.
A boa alimentação é fundamental para a saúde e o bom desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de influenciar no aprendizado, na concentração e no prazer de estudar. Por isso
é tão importante desenvolver métodos que incentivem a educação alimentar na escola.
A alimentação das crianças reflete um pouco do seu cotidiano e da sua rotina. Em sala
de aula, o professor convive com várias realidades diferentes e precisa agregar, administrar e,
em alguns casos, gerenciar conflitos, como nos casos de crianças com intolerâncias e outros
problemas alimentares.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA OS PROFESSORES
DO ENSINO SUPERIOR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a ação do professor de
ensino superior, como deve ser sua base pedagógica e educacional não como algo pronto e
acabado, mas que sempre está em constante mudança e aperfeiçoamento. Pois a sociedade
muda, consequentemente o sistema educacional vai se adequando. No decorrer da docência
o professor entende o ensino como um desafio que ele precisa superar. Sua prática educacional molda-se dentro do que exige a educação. A prática do docente deve ser pensada e analisada para que o professor auxilie na transformação da instituição e suas tradições. A busca
pelo aperfeiçoamento da prática educativa é essencial para a conquista do aprimoramento do
docente. Para isto, o professor, na procura de sua realização profissional, utiliza-se da pesquisa e assim faz as mudanças necessárias à prática educacional. Avaliando-se ele beneficiará a
si e aos alunos e proporcionará mais qualidade a sua didática.

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

O

docente do ensino superior enfrenta as tradições e culturas existentes na instituição. Cabe a ele perceber o que pode ou não ser mudado nessas tradições
para facilitar e melhorar a educação. A prática educativa na visão institucional
apresenta-se meramente como a utilização de instrumentos, métodos, e o currículo. Porém para
o professor essa prática é a reflexão dentro do contexto institucional e a socialização do ensino.
A 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.
Sendo o professor instrumento transformador da prática educacional, ele deve guiar-se
através da pesquisa. Utilizando-se dos teóricos não para fazer cópia do seu saber, mas sim para
ajudá-lo a analisar sua docência e assim consegui alcançar suas metas de ensino. As avaliações
feitas pelo professor a cerca de sua docência permitirão a ele inovar suas aulas e alcançar a
qualidade na educação.
Sendo assim a formação continuada, o processo de aprendizagem e desenvolvimento
do professor é constante e permeia o dia a dia da sala de aula. Dessa forma, o educador tem
a oportunidade de refletir e aperfeiçoar as suas práticas pedagógicas e também de promover o
protagonismo de seus alunos, potencializando assim o processo de ensino-aprendizagem.
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FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO
ENSINO SUPERIOR

Em relação aos direitos recorremos a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96, no Artigo 13, que destaca:

De acordo com os estudos de Cunha
Os docentes incumbir-se-ão de:
(2005), um professor pode se tornar um meI - participar da elaboração da proposta
diador quando ele conhece as concepções
que o aluno no ensino superior desenvolve a pedagógica do estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabarespeito da língua escrita e quando propõe atividades que levem a criança a “desestruturar” lho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
o pensamento.
III - zelar pela aprendizagem dos aluSegundo um pesquisador norte-ameri- nos;
IV - estabelecer estratégias de recupecano, Martin Carnoy, ele elaborou recentemente uma avaliação da escola brasileira e aponta ração para os alunos de menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula
a capacitação dos professores para o trabalho
em sala de aula como sendo um dos princi- estabelecidos, além de participar integralmenpais problemas educacionais brasileiros. A fra- te dos períodos dedicados ao planejamento,
gilidade na capacitação estende-se a todas as à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de arlicenciaturas.
ticulação da escola com as famílias e a comuSegundo Cunha (2005), a Formação nidade (BRASIL, 1996, p. 6).
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.
As universidades vêm ocupando um
papel essencial, mas não é o único, para a
formação de 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 escolar de qualidade e diversas práticas pedagógicas e na
perspectiva histórico, sociocultural.

Por meio da Formação Continuada, os
professores, e os gestores da instituição, tornam-se mais capacitados para ponderar sobre
todos os aspectos pedagógicos e, para além
deles, propor estratégias com a finalidade de
sanar as dificuldades e instalar mudanças significativas em toda a comunidade escolar. Segundo Schnetzler (1996, 2003), para justificar
a formação continuada de professores, três razões têm sido normalmente apontadas:
[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva
melhoria do processo ensino-aprendizagem
só acontece pela ação do professor; a necessidade de se superar o distanciamento entre
contribuições da pesquisa educacional e a
sua utilização para a melhoria da sala de aula,
implicando que o professor seja também pesquisador de sua própria prática; em geral, os
professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem que para ensinar
basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas
técnicas pedagógicas (SCHNETZLER e ROSA,
2003, p.27).
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A linha de raciocínio de Carnoy diz que
para ensinar, o professor deve ser bem treinado precisa dominar o conteúdo de sua matéria
e ensinar de maneira atraente ao seu aluno e
não ser um bom teórico, defender teorias sem
saber como funcionam na prática. (MARTIN,
2009).
Uma característica crucial de um processo de Formação Continuada efetivo é contemplar as três dimensões da formação docente:

uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação. Segundo Garcia (1999),
a formação continuada é essencial:
A Formação de Professores é a área
de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os processos através dos quais o professores – em
formação ou em exercício – 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 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).

• A dimensão científica: A dimensão
científica se ocupa do desenvolvimento e atualização dos conteúdos
a serem ensinados e da forma pela
qual o ser humano aprende. Os professores precisam estar atualizados
com relação ao que ensinam e com
O autor explicita que a formação é uma
relação às descobertas das ciên- área de conhecimento e investigação que cencias cognitivas, hoje, bem represen- trada no estudo dos processos através dos
tadas pelas neurociências;
quais os professores aprendem e desenvolvem a sua competência profissional e, como
• A dimensão pedagógica: A dimen- processo, tem seu caráter sistemático e orgasão pedagógica se ocupa dos mé- nizado. Em função disso, na seqüência são
todos, técnicas e recursos de ensi- elencados os princípios para a formação de
no. Um sem fim de possibilidades professores que se referem ao conceito apremetodológicas se apresentam aos sentado (GARCIA, 1999).
professores em função do avanço
da tecnologia em todas as áreas;
A escola está desempenhando vários
e novos papéis na sociedade atual; este vem
• a dimensão pessoal.. A atividade de sendo um campo de constante mutação, e o
troca de experiências através de ofi- professor tem um papel central: é ele o responcinas e workshops mostra-se bas- sável pela mudança de atitude e pensamento
tante eficaz na concretização dessa dos alunos. A prática e o ato de reflexão desdimensão.
sa prática exercida no espaço da sala de aula
contribuem para o surgimento de uma re-sigA formação continuada de professo- nificação do conceito de professor, de aluno,
res não pode prescindir da dimensão pessoal de aula e de aprendizagem. O professor deve
através de atividades que permitam profundas assumir o papel de facilitador e mediador do
reflexões sobre crenças, valores e atitudes que conhecimento, um participante ativo da aprenpermeiam a ação docente.
dizagem dos alunos, proporcionando uma
aprendizagem em que o aluno seja sujeito do
Não tem como falar em educação de processo de ensino-aprendizagem (GARCIA,
qualidade sem mencionar uma formação con- 1999).
tinuada de professores; que já vem sendo considerada, juntamente com a formação inicial,
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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 (GARCIA, 1999).

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: “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
É preciso que o professor tenha conssempre preocupado com a formação continu- ciência do seu papel social para que possa
ada.
ajudar o aluno a compreender a sociedade em
que está inserido e a complexidade do conheA nosso ver, a formação continuada cimento que se pretende adquirir, tendo como
passa a ser um dos pré- requisitos básicos para meta principal uma aprendizagem voltada para
a transformação do professor, pois é através do resolver os problemas que a vida nesta socieestudo, da pesquisa, da reflexão, do constante dade irá apresentá-lo, dando uma visão críticocontato com novas concepções, proporciona- -reflexivo das coisas que se apresentarão ao
do pelos programas de formação continuada, longo da vida. Com isso ele terá a possibilidaque é possível a mudança. Fica mais difícil de de de compreender e interpretar os problemas
o professor mudar seu modo de pensar o fazer que emergem no cotidiano.
pedagógico se ele não tiver a oportunidade de
vivenciar novas experiências, novas pesquisas,
Deve fazer do seu trabalho em sala um
novas formas de ver e pensar a escola.
espaço de transformação não reproduz apenas, mas produzindo conhecimento através
Candau (1997) apresenta três aspec- de uma reflexão crítica. Com isso, estará se
tos fundamentais para o processo de formação beneficiando com os resultados obtidos para
continuada de professores: a escola, como lo- solucionar seus problemas e alcançar seus
cus privilegiado de formação; a valorização do objetivos. A ideia do professor reflexivo prosaber docente; e o ciclo de vida dos professo- porciona uma ação educativa, cujo objetivo é
res. Isto significa dizer que a formação conti- romper com as visões simplistas de tratar o conuada precisa: primeiro, partir das necessida- nhecimento, transformando-os e atos críticos.
des reais do cotidiano escolar do professor; A prática educativa é percebida como um tradepois, valorizar o saber docente, ou seja, o ço cultural compartilhado que estabelece uma
saber curricular e/ou disciplinar, mais o saber relação com outros âmbitos da sociedade. As
da experiência; por fim, valorizar e resgatar o necessidades e demandas das escolas do
saber docente construído na prática pedagógi- futuro, exigem um processo de melhoria conca (teoria + prática).
tínua, conhecimentos avançados e metodologias específicas para entregar um trabalho de
qualidade que exige o cenário.
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Segundo SHIGUNOV NETO (2002),
Para os autores, a formação, como um
Os Benefícios da formação continuada para os caminho de diversas possibilidades, permite às
pessoas que o transitam desenvolver-se, consprofessores são:
truir as relações que as levam a compreender
• Planejar e organizar novas metodo- continuamente seus próprios conhecimentos e
os dos outros e associar tudo isso com suas
logias de ensino;
• Analisar e identificar os principais trajetórias de experiências pessoais. Assim, a
obstáculos no ensino de qualidade; formação docente é uma contínua caminhada
• Ampliar o processo de gestão de dos profissionais da educação, em cujo caminhar atuam todas as suas dimensões indiviclasse;
• Aderir a novas ferramentas de en- duais e coletivas de caráter histórico, biopsisino, a exemplo das tecnologias e cossocial, político, cultural, próprias de seres
integrais e autores de sua própria formação.
outras mídias;
• Participar da gestão da escola, viUma nova proposta de epistemologia
sando a melhoria na qualidade de
da docência dada pela prática de bons profisensino;
• Criar um processo de ensino mais sionais é a perspectiva do professor reflexivo.
É uma prática que vem ganhando bastantes
atrativo e envolvente para os aluadeptos e que enfrenta alguns obstáculos, mas
nos, garantindo maior engajamento
que é necessária para uma prática docente
das aulas;
eficaz.A formação teórica e a prática poderão
• Ampliação de conhecimentos em
contribuir para o melhoramento da qualidade
várias áreas e disciplinas.
de ensino visto que as mudanças sociais que
poderão gerar transformações no que tange
Para o autor (2002), antes de mais
ao ensino-aprendizagem são decorrentes de
nada, é importante que o educador realize uma
um ensino de qualidade, onde será necesauto avaliação, listando suas maiores compesária uma qualificação profissional e pessoal
tências, habilidades e nível de conhecimento.
(SCHÖN; ROSA; SCHNETZLER, 2003).
Em paralelo, listar seus maiores objetivos como
educador. Isso ajudará na evolução do profesNesse sentido os educadores poderão
sor tanto no meio profissional quanto pessoal.
refletir sobre sua prática e a partir daí procurar
aperfeiçoamentos que poderão ser cursos de
A Universidade tem também um papel
graduação, pós-graduação, mestrado, doutorade compromisso com a formação continuada
do ou até mesmo palestras, seminários, leitudos docentes que já atuam no ensino de ciras de livros entre eles os de grandes teóricos
ências. As instituições universitárias se limitam
da educação. A partir do estudo dos mesmos
a ensinar o futuro professor a tomar decisões
confrontar as idéias, experiências vivenciadas
que visam a aplicação técnica de conhecimenpelos mesmos e fazer a associação com os
tos científicos, como se assim fosse possível
problemas enfrentados na prática docente a
solucionar problemas da vida real (SHIGUNOV
fim de uma resposta para os problemas enfrenNETO, 2002).
tados em sala de aula. Por isso, há a necessidade do educador fazer um paralelo entre a
Apoiando-se no pensamento de Schön,
teoria e a prática, visto que, um depende do
Rosa e Schnetzler (2003) defendem que para
outro. Sabemos que o educador não é valoriromper com a racionalidade técnica, uma poszado o suficiente pelo trabalho que desenvolve,
sibilidade é a ideia de parceria colaborativa.
no entanto, nem por isso o mesmo deixará de
Nesta parceria colaborativa, a partir da interair em busca de formação para melhor desemção entre pares que assumem papéis específipenhar o seu trabalho (SCHÖN; ROSA; SCHcos no processo, a reflexão e a intervenção na
NETZLER, 2003).
realidade se viabilizam.
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3 - Conceber e fazer evoluir os disposiPROFESSORES NO ENSINO SUPERIOR:
tivos de diferenciação: Saber, conceber e fazer
VISANDO A CONTINUIDADE NA
com que os dispositivos didáticos permitam
APRENDIZAGEM ACADÊMICA
O conceito de formação continuada
entrou em vigor em 1996, quando foi implementada a lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta lei visa valorizar e orientar a formação do profissional da educação.
Para Cunha (2005), a formação continuada é considerada um direito para os
profissionais que lecionam em qualquer estabelecimento de ensino. De maneira que é
extremamente importante para o professor,
quanto para o aluno estar pronto para atuar no
mercado de trabalho.

aos alunos adquirirem conhecimentos é uma
das enormes tarefas com a qual todos os professores idealizam ou constroem pouco a pouco, no sentido de todos poderem aprender. Os
professores devem “organizar diferentemente o
trabalho na aula, criar novos e Fornecer apoio
integrado, trabalhar com alunos portadores de
grandes dificuldades.
4 - Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho: Suscitar o desejo
de aprender, explicitar a relação com o saber,
o sentido do trabalho escolar e desenvolver na
criança a capacidade de auto-avaliação devendo oferecer atividades opcionais de formação.

As universidades estão colaborando
muito com este conceito de formação continuada. Cursos a distância e cursos de formação
inicial e continuada são disponibilizados em
várias Instituições de Ensino. Os cursos são de
curta ou média duração, são práticos, e estão
sempre atualizados nas necessidades do mercado.

5 - Trabalhar em equipe: Face à evolução da escola nos últimos tempos, a cooperação profissional é sem dúvida uma competência essencial a fazer parte da rotina do ofício
do professor. Com a emergência de novos e
específicos papeis a desempenhar por parte
do professor, bem como o trabalho em equipa requerido a este profissional, suscita novas
Para Nóvoa (2002)os professores, formas de cooperação. Novas formas que pasmesmo de nível superior devem obter dez sam por partilha de recursos, ideias, práticas e
competências prioritárias para obterem su- mesmo de alunos.
cesso na aprendizagem de seus alunos
6 - Participar da administração da esadultos. As dez competências para ensinar
cola: Participar na administração da escola é
são:
uma competência geral que abrange um con1 - Organizar e dirigir situações de junto de competências específicas, tais como:
aprendizagem: o professor precisa dominar elaborar, negociar um projeto da instituição;
não só os saberes, ou seja os conteúdos a se- administrar os recursos da escola; coordenar,
rem ensinados, mas também os conceitos com dirigir uma escola com todos os seus parceisuficiente fluência. Assim o professor deve ser ros; organizar e fazer evoluir, no âmbito da escapaz de mobilizar os conteúdos e traduzir cola, a participação dos alunos.
em objetivos da aprendizagem, em função de
7 - Informas e envolver os pais: é uma
orientar os educandos á procura de novos
competência importante devendo dirigir reuniconhecimentos.
ões de informação e de debate; fazer entrevis2 - Administrar a progressão de apren- tas; envolver os pais na construção dos sabedizagens: O professor deve ser capaz de pro- res.
..
por situações - problema em sala de aula
que favoreçam as aprendizagens dos alunos.
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8 - Utilizar novas tecnologias: A informática na escola é uma disciplina como qualquer
outra, porém muito importante na sociedade
em que estamos inseridos. Competências fundamentadas em uma cultura tecnológica
9 - Enfrentar os deveres e os dilemas
éticos da profissão: Prevenir a violência na escola e fora dela, lutando contra os preconceitos
e as discriminações sexuais, étnicas e sociais
que existem na nossa sociedade. Devendo
analisar a relação pedagógica, a autoridade e
a comunicação em aula. Por fim desenvolver o
senso de responsabilidade, a solidariedade e o
sentimento de justiça.
10 - Administrar a sua própria formação contínua: Saber explicitar as próprias práticas estabelecendo seu próprio balanço de
competências e seu programa pessoal de formação contínua. Envolver-se em tarefas em
escala de uma ordem de ensino ou do sistema
educativo (NÓVOA, 2002).

há uma necessidade de o educador adequar
o conteúdo ao nível cognitivo e a experiência
das crianças para que os mesmos possam ser
compreendidos por qualquer aluno.
Considerando como aspecto importante da formação continuada, a mudança segundo Hargreaves (2002) nos diz que ela é um
processo que envolve aprendizado, planejamento e reflexão. Envolve valores, propósitos e
conceitos associados ao que está sendo modificado. Há dessa forma, a necessidade de se
fazer parte constituinte dessas mudanças e as
elaborando dentro de um contexto mais amplo
de reflexão. Dessa forma:
Os professores não alteram e não devem alterar suas práticas apenas porque uma
diretriz lhes é apresentada, e eles se sentem
forçados a cumpri-las. Eles não podem evocar
novas práticas a partir de nada ou transpô-las
de imediato do livro didático para a sala de
aula. Os profissionais necessitam de chances
para experimentar a observação, a modelagem,
o treinamento, a instrução individual, a prática
e o feedback, a fim de que tenham a possibilidade de desenvolver novas habilidades e de
torná-las uma parte integrante de suas rotinas
de sala de aula (HARGREAVES, 2002, p.114).

Para o autor (2002), não existe um
saber pronto e acabado, portanto o professor deve sempre investir em sua formação.A
educação, sendo uma prática social, não pode
restringir-se a ser puramente livresca, teórica,
sem compromisso com a realidade local e com
o mundo em que vivemos. Educar é também,
um ato político. É preciso resgatar o verdadeiro
Nesta concepção, a formação contisentido da educação.
nuada assim entendida como perspectiva de
mudança das práticas no âmbito dos docenDe acordo com Freire o ato de estu- tes e da escola possibilita a experimentação
dar, enquanto ato curioso do sujeito diante do do novo, do diferente a partir das experiências
mundo, é expressão da forma de estar sendo profissionais que ocorrem neste espaço e temdos seres humanos, como seres sociais, his- po orientando um processo constante de mutóricos, seres fazedores, transformadores, que dança e intervenção na realidade em que se
não apenas sabem mas sabem que sabem. insere e predomina esta formação.
Estudos indicam que existe necessidade de
que o professor seja capaz de refletir sobre a
O educador reeducando-se e transforsua prática e direcioná-la segundo a realidade mando-se, deixará de vez “suas tarefas e as
em que atua, voltada aos interesses e das ne- funções da educação sob a ótica das elites
cessidades dos alunos. Nesse aspecto, Freire, econômicas, culturais e políticas das classes
(1996, p.43) afirma que : “ É pensando criti- dominantes”, em direção a uma prática libertacamente a prática de hoje ou de ontem é que dora. Assim, o ensino deixará de ser um martípode melhorar a próxima prática”.Dessa forma rio, para se tornar num processo de construção
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permanente de conhecimentos. O educador
deve estimular no aluno o pensamento crítico,
de modo que ele possa atuar na sociedade
como um indivíduo pensante, questionador. O
conhecimento é uma das “ferramentas” para
se conquistar oportunidades de trabalho e renda.

gias de ensino para contribuir com uma educação de qualidade no Brasil (INEP, 2011).

Apesar de todos os problemas que
atingem o professor, este não pode esquecer o
profissional que é, e que apesar das dificuldades devem prevalecer os requisitos aprendidos
para levar adiante o ensino e a aprendizagem
Ferreira (2010) relata que existem vá- com qualidade e respeito que o aluno merece.
rias Instituições de Ensino renomadas do país
que oferecem cursos de educação continuaNo entanto, somente a formação do
da tanto para alunos que querem ingressar no professor não é o suficiente para a melhoria
mercado de trabalho, quanto para complemen- do ensino, é necessário o desenvolvimento de
tar os conhecimentos de uma graduação.
políticas públicas que visem melhorar todo o
sistema educacional, desde : servidores , reAs instituições de ensino que tem cur- cursos didáticos infraestrutura, enfim ,tudo que
sos de formação continuada para professores contribui para melhorar o interesse e o desemsão:
penho do aluno na escola.Além disso, é necessário o envolvimento da família, escola e
MEC: traz um programa especial para comunidade pois isso também interferem no
contribuir com a formação superior dos profes- processo de aprendizagem escolar. Os professores. O PROCAMPO é um programa de apoio sores são agentes ativos na construção de sua
à licenciatura em educação do campo. Um pro- própria prática ( sem esquecer que estão em
jeto que visa oferecer recursos para melhorar a interação com os demais e imersos nas limiqualidade de ensino fundamental e médio nas tações da escola ) e que adquirem e utilizam
escolas públicas rurais.
um corpo de conhecimento, as vezes chamado profissional ou destreza, em suas atividades
PARFOR: Professores da rede públi- docentes.
ca que ainda não possuem especialização
superior, podem agora ter a chance de cursar
gratuitamente ensino superior em licenciatura,
segunda licenciatura e formação pedagógica.
O portal MEC criou uma plataforma específica para os educadores. A plataforma Freire é um espaço exclusivo para os professores
e lá são atualizadas as vagas para os cursos
de educação continuada.
UAB e o MEC criaram um programa
para ampliar a oferta de cursos gratuitos e a
distância para a formação inicial de professores que ainda não tiveram a oportunidade de
cursar um ensino superior. Porém quem já é
graduado, também terá formação continuada.
O maior objetivo da UAB é formar professores
e outros profissionais da educação que sejam
capazes de criar novas e eficazes metodolo1008
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exercício da docência requer do professor uma concepção crítica da sua própria
prática pedagógica de modo que por meio do desenvolvimento e apropriação dos diferentes
saberes, sua atuação contribua para que novos conhecimentos sejam construídos, sobretudo,
que novos cidadãos sejam formados para o exercício da cidadania e desenvolvimento da humanidade.
Ensinar na Educação Superior de forma significativa envolve várias dimensões, como
por exemplo, reconhecer o acadêmico como um ser socio-histórico, como alguém que possui
vivências, uma trajetória de vida e uma bagagem cultural.
Portanto, as mudanças sempre acontecerão em nossa sociedade e as instituições de
ensino devem estar preparadas para lidar com este cenário tão dinâmico e ao mesmo tempo
exigente. Ainda que ocorra mudanças no cenário político e social o professor continuará sendo
o elemento essencial para a mediação do conhecimento junto aos estudantes. Desta forma é
necessário que esses profissionais estejam bem formados e aptos a contribuir com a formação
crítica de novos cidadãos.
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O TRABALHO COM AS ARTES VISUAIS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho visa mostrar como a arte faz bem e transformam realidades, seu contato
direto com os alunos aumenta sua capacidade de expressão e de percepção de mundo, o professor que proporciona a entrada da criança no mundo artístico promove diferentes formas
de expressão, sentimentos, as emoções são testadas envolvendo o aluno inconscientemente
no fazer e produzir histórias. Desta forma, uma prática que envolva o meio em que a criança
convive sendo trabalhado com olhar no desenvolvimento individual e coletivo, será capaz de
redescobrir universos jamais explorados por crianças, que desde cedo conhecem, descobrem
e ressignificam lugares, momentos, sem a intenção de produzir cultura, mas com uma grande
importância as novas identidades e formas de agir no mundo. E, tem base de estudo livros
com autorias a respeito do tema, vivências de professores e atividades desenvolvidas durante
as docências.

Palavras-chave: Imaginação; Infantil; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

N

ão vês que o olho abraça a beleza do mundo inteiro? (...) é janela do corpo humano, por onde a alma especula e frui a beleza do mundo, aceitando a prisão
do corpo que, sem esse poder, seria um tormento (...) Ó admirável necessidade!
Quem acreditaria que um espaço tão reduzido seria capaz de absorver as imagens do universo?
(...) O espírito do pintor deve fazer-se semelhante a um espelho que adota a cor do que olha e
se enche de tantas imagens quantas coisas tiver diante de si (Leonardo da Vinci)
O contato da criança com as Artes Visuais promove uma explanação de vários conceitos, o qual está inserida, estimulando - a produzir cultura “conjunto de atitudes, valores, crenças
e comportamentos compartilhados por um grupo de pessoas, passado de uma geração para
outra “, nela está a ponderação de nossa convivência e comunicação em sociedade.
Nesta fase quando as habilidades artísticas são estimuladas tendem a abranger a criança como um todo, desenvolvendo seu psicossocial, suas habilidades são estimuladas ajudando
no processo de aprendizagem, conscientização e valorização do ser humano, capaz de criar e
recriar, ampliando sua relação com o mundo.
Em cada obra artística que se tem contato visual, tátil ou de apreciação, cria se um
vínculo entre o real e imaginário, em um texto: É sobre a beleza do mundo inteiro adotar a cor
do olhar, que vimos mudanças acontecerem no decorrer do trabalho artístico, que se interliga a
rotina da criança, adentra em seus afazeres e inconscientemente é internalizado sem perceber, o
imaginário se torna criação, a real característica das ações. Temos que alfabetizar para a leitura
da imagem.
Por meio da leitura das obras de artes plásticas, estaremos preparando a criança para a
decodificação da gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e da televisão,
a prepararemos para aprender a gramática da imagem em movimento da qualidade do que está
sendo visto aqui e agora e em relação ao passado.
Toda forma de toque em artes visuais interliga presente e passado, em entrelinhas esconde as atitudes sociais, comportamentos culturais capazes de ser evidenciada nas pinturas, a
escolha das cores, os formatos apresentados.
A posição do desenho permite interpretações de um tempo e espaço, vistos por diferentes olhares que se colocaram frente à obra, ao qual se permitirá interpretações diversas de
acordo com o vivencia e experiência de cada um.
Os meios pelos quais um comportamento é estimulado ou desencorajado podem ser
determinados e definidos pela cultura, o qual exige conceituação e medições próprias, podendo
ser de competência universalmente ou não.
Portanto, as ações realizadas no mundo pela criança de forma prazerosa, poderá ser
ressignificada, trazendo expressões a contribuir com o crescimento cognitivo, criativo da criança,
torna-se mais organizado e previsível à medida que desenvolvem uma melhor compreensão das
identidades.
Sendo assim, as Artes Visuais visam não à importância da beleza estética, mas a capacidade da criança de produzir e criar segundo suas habilidades e seu olhar de mundo. Na Educação infantil, os comportamentos se apresentam à medida que as interações vão acontecendo,
o conhecimento de si, do outro e do meio, acontece espontaneamente.
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O TRABALHO COM AS ARTES VISUAIS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Levando cada criança a dialogar-se
consigo mesma a cada obra, pintura, escultura analisada, compõe também a forma como
veem sua rotina, seu trajeto e sua vivência em
comunidade, essas relações são capazes de
vincular amizade. Segundo Susanne Langer
(1992):

Os pequenos nos convidam a experimentar. Eles têm a arte dentro de si. Eles criam
arte. Eles nos dizem algo. Algo que perdemos.
Algo atraente e sedutor. Algo que reconhecemos. E que não podemos explicar. Tudo é
muito maior. Para as crianças pequenas existe
Arte é a criação de formas perceptíveis
uma conexão direta entre vida e obra. Essas
expressivas do sentimento humano”. A arte é
são coisas inseparáveis (HOLM, 2007,p.3).
o que há de mais complexo e mais simples, a
arte mexe com as faculdades perceptivas do
O trabalho com as artes visuais que va- homem, ela é uma expressão que vem em forlorize a expressividade, a harmonia coletiva, a ma de símbolo, um símbolo de sentimentos,
cooperação aliada a um comportamento cau- pois ela é uma tentativa de descrevê-los, “a
teloso e inibido, trabalhando a independência, arte simboliza os sentimentos”, não podemos
timidez, medo, partilha, cuidado, proporciona representar ou convencionar sentimentos, nem
competência para lidar com formas, cores, lhes dar sinônimos, assim como podemos fazer
com símbolos comuns, que é uma forma que
imagens, gestos, sons e demais expressões.
se convencionou para representar qualquer objeto. Como a arte não pode ser expresso de
Utilizando a arte como um recurso que nenhuma outra maneira a não ser suas formas
auxilia na formação da criança, trabalhando-a perceptivas, ela não transmite conceitos e sim,
não como passatempo ou um recurso decorati- transmite sentidos a nível de sentimento.Com
vo, mas sim como uma forma de aprendizagem, tudo a arte estimula o lado sentimental, o qual
cheia de objetivos importantes no desenvolvi- a criança exerce o amor, compaixão, gentilemento do aluno, é uma forma muito importante za, o respeito ao outro, quanto mais cedo seu
de expressão e comunicação humana, isto jus- contato com a arte, tão logo, será transformado suas relações com o mundo, para que este
tifica sua presença na educação infantil.
contato aconteça, cabe ao professor apresentar a criança as diversas formas de fazer arte,
A arte manifesta-se de diferentes for- é na instituição que laços são formados, onde
mas e sua presença na Educação Infantil a criança passa boa parte de seu tempo, poproporciona visões de comportamentos, rela- dendo ser inserida a hábitos, valores e práticas
cionamentos, posturas sociais e individuais, que serão englobadas a sua formação como
capaz de motivar, buscar, resgatar, despertar indivíduo dentro de uma sociedade, o profespara uma amplitude das dimensões do nosso sor deve conhecer bem aquilo que quer envolver seus alunos, porque seu estímulo irá reperredor e do nosso destino.
cutir na vida do educando e dos que com ela
convivem (LANGER, 1992 p.33).
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Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1988) a educação infantil deve ser de qualidade com princípios pedagógicos que contribuam para o
processo de formação do ser social e histórico
que é a criança desde sua mais tenra idade.

Enquanto pequenos dialogam com o
novo, eles trazem em si, a pureza, a descoberta e curiosidade que os fazem entregar-se por completo ao novo conhecimento, este
que a arte pode aproveitar como uma porta
de transformação individual e coletiva. Sendo
um importante recurso de autotransformação,
que possa proceder uma desconstrução e resConsequentemente, são as ações in- significação de ser e estar no mundo, que vitencionais do professor permitirão o desenvol- venciado por elas, podem fazer suas histórias
vimento físico, afetivo, cognitivo, ético, estético, (BRASIL, 1998).
de relação interpessoal e inserção social da
criança.As intenções a serem trabalhadas na
Educação Infantil precisam ser bem pensadas,
Assim um ambiente preparado para
articulada com o fazer consciente e transforma- produções artísticas, pensada em abranger a
dor (BRASIL, 1998).
análise, encantando olhares com apreciação
de obras, discutidas em conjunto, provocando
interpretações e confrontando realidades, com
E, o primeiro contato dos pequenos a intenção da contextualização da época de
com as diferentes visões de mundo e ações criação com atualidade (BRASIL, 1998).
sobre ela será na Educação Infantil, onde concepções de ideias, valores e significados farão
parte do seu conhecimento, a amplitude desE, eva a autocrítica e sua junção a prosa relação acontece em fração de segundos dução fortalece o processo criativo, preparandentro da escola, confrontados a culturas, tra- do o aluno transformar-se interiormente, estadições, sentimentos, frustrações diferenciadas belecendo um diálogo direto com diferentes
(BRASIL, 1998).
obras, acionando seus acervos, afetividade e
cognição, possibilitando múltiplos olhares e
sentidos, os quais serão lembrados e utilizados
Neste contexto, as Artes Visuais auxi- por toda a vida, proporcionando experiências e
liarão a criança em seu processo de formação interações com o mundo social e físico de forintelectual, afetiva e social, essas experiências ma ajustada às sucessivas idades que abrange
quando positivas, acompanham a criança ao (BRASIL, 1998).
longo de sua vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade, responsabilidade, é que ajudara a se posicionar frente aos
seus conflitos durante seu crescimento, a importância de se criar reciprocidade nas ações
assertivas no cotidiano escolar, fará diferença
quando maiores (BRASIL, 1998).
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Cabendo ao educador agir como mediador desse aprendizado, sendo um instrumento instigador que alimente, amplie, aprofunde o repertório artístico e estético de seus
alunos, com paciência, cautela e certeza das
relações que promoverá em sua prática pedagógica, explorar diversas possibilidades de
sistematização do saber, usando a curiosidade do aluno para a construção desta prática,
colocando à disposição do mesmo os materiais e subsidiando o seu uso, os materiais a
serem usados são diversos, encontrados em
todo meio social da criança, podendo ser usado de forma bem simples no ambiente escolar
(RCN):

As crianças desvelam-se e revelam-se
por meio de manifestações expressivas, criar
uma organização do seu desenvolvimento no
aspecto perceptivo, motor, intelectual, afetivo e
social da criança, inventam modas, criam mundos e fundos; brincam com tudo que está a
sua volta, mexem, pegam, puxam, experimentam, montam e desmontam, acham graça das
coisas; fantasiam, viajam na imaginação, elaboram formas, buscam e inventam cores; constroem enredos (BRASIL, 1998).

Para a criança, o fazer artístico só tem
sentido se for vivenciado, experienciado, sentido com o corpo, suas manifestações se tornam
reais a medida que transformam, que brincam
Ao rabiscar e desenhar no chão, na com ela, Holm (2007) afirma que:
areia e nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao
pintar os objetos e até mesmo seu próprio corQuando se trabalha com a primeira inpo, a criança pode utilizar-se das Artes Visuais fância, arte não é algo que ocorra isoladamenpara expressar experiências sensíveis. (Refe- te. Ela engloba: controle corporal coordenação
rencial Curricular Nacional para a Educação equilíbrio motricidade sentir ver ouvir pensar
Infantil, vol. 3, 85.)
falar ter segurança. E ter confiança, para que a
criança possa se movimentar e experimentar. E
que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie
Essas pequenas ações, pode e deve junto. O importante é ter um adulto por pergerar experiências que serão transformadoras to, co-participando e não controlando (HOLM,
não só na vida da criança como no seu entor- 2007, p.12).
no, no presente e também no futuro, dentro e
fora dos muros da escola.A criança pequena
procura sensações, experimentações, seu uniAssim, a criança que ao interagir com a
verso nesta fase está sendo construído, o to- realidade que a cerca, vai transformando suas
que, o cheiro, a descoberta faz parte do cresci- relações, emoções, ressignificando acontecimento e seu envolvimento com o meio, o qual mentos, situações, durante essas transformapode proporcionar novas formas de pensar, ções da vida é formada a personalidade da
provocando a imaginação, o desenvolvimento criança.Determinando fatores que influenciarão
da sensibilidade e a construção do conheci- no adulto em que se tornará, pensando agora
mento (BRASIL, 1998).
em nossas vivências, sabemos que nós vemos
o que compreendemos e o que temos condições de entender (HOLM, 2007).
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E, para que realmente possamos ver
um objeto, devemos percebê-lo em suas relações com o sistema simbólico que lhe dê significado. O significado, por sua vez, está relacionado ao sentido que se dá a situação, pois
estabelecemos relações do que estamos vendo com as nossas experiências (HOLM, 2007).

Para o autor (1987), a criança aprende
por meio de desafios, em um ambiente atrativo
e organizado é nas instituições de educação infantil e com os professores, oportunizar a elas
momentos de criação, compreensão, imaginação e ressignificação. E, é fundamental que o
professor observe os limites da criança na arte
de desenhar, e compreenda também, a importância de a criança criar seu desenho e titulá-lo
Então, nossos repertórios constituídos livremente, sem se basear em modelos pré-deao longo da vida, são acionados a cada encon- terminados, evitando assim, que esses modetro com o outro, pessoas, lugares, paisagens, los prontos interfiram no imaginário da criança.
obras, objetos, conceitos. É com eles que vamos significando o mundo, fazendo a leitura do
que nos rodeia e nos acontece (HOLM, 2007).
Para Wallon (1995), é nesse estágio,
na escola, que a criança se diferencia dos outros e descobrir sua autonomia e sua originaQuanto maior o repertório, maior a pos- lidade. Primeiramente ela mostra-se autoritária
sibilidade de estabelecer diálogo com as “coi- impondo sua opinião como uma forma de ausas do mundo”, com o mistério da vida. Assim toafirmação. Com o passar da convivência ela
é para a arte como para todos os campos da sente o desejo de ser admirada e aprovada e
vida humana (HOLM, 2007).
agrada os demais se tornando mais flexível.

De acordo com Pillotto (2007), “o sentido e o significado que as crianças dão aos
objetos, às situações e às relações passam
pela impressão que elas têm do mundo, de
seu contexto histórico e cultural, dos afetos,
das relações inter e intrapessoais” (PILLOTTO,
2007, p. 23).

A criança ao receber estímulos desafiadores, aprende com mais facilidade, o seu
encontro com o novo tornasse atrativo onde o
conhecimento se amplia de tal forma, que estimula sua imaginação, sensibilidade, possibilitando a ela novas formas de pensar (WALLON,
1995).

Segundo Almeida (1987):
A esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encontrar um amigo,
uma guia, um animador, um líder, alguém muito
consciente e que se preocupe com ela e que a
faça pensar, tomar consciência de si e do mundo e que seja capaz de dar-lhe as mãos para
construir uma nova história e uma sociedade
melhor (ALMEIDA, 1987, p.195)

A criança valoriza mais o material que
está utilizando, o processo, do que o resultado
final. Ao se expressar de forma gráfica faz vários rabiscos, livremente, faz traços horizontais,
verticais e inclinados até perceber que pode
utilizar a linha curva para construir círculos de
tamanhos diferentes (WALLON, 1995).
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Por mais que para os adultos esses rabiscos não possuam significado algum, devem
ser estimulados. A criança deve ser encorajada a garatujar, pois esses traços são o início
de sua expressão gráfica e, posteriormente, a
levarão até a escrita.Os processos pelos quais
as crianças passam são mais importantes que
o produto final e, por isso, merecem tanta atenção (WALLON, 1995).

Na escola seu contato com os amigos,
com as regras de convivência, o uso dos mesmos espaços, a divisão de objetos a auxiliará
em seu desenvolvimento crítico social, todas
essas junções farão parte do crescimento da
criança e acompanha em todo seu processo
escolar (WALLON, 1995).

A arte é importante na vida da criança, pois colabora para o seu desenvolvimento
expressivo, para a construção de sua poética
pessoal e para o desenvolvimento de sua criatividade, tornando-a um indivíduo mais sensível
e que vê o mundo com outros olhos (WALLON,
1995).

É por meio das aulas de Arte que o
professor irá estimular seu aluno a investigar,
inventar, explorar e, mesmo cometendo erros,
ele não terá medo de liberar sua criatividade.
O professor deve apresentar a atividade como
algo essencial para a criança, e também deve
estar motivado com o trabalho, não apenas
orientando de forma mecânica, mas fazendo a
criança sentir sua importância para que a atividade seja significativa para o aluno (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970).

O trabalho mediador desenvolvido
pelo professor ajuda no desenvolvimento da
capacidade de criação da criança. Através de
suas orientações o professor pode motivar os
alunos. Para isso pode utilizar perguntas, situações problemas, projetos, partindo sempre
das necessidades dos alunos e do que lhes
desperta o interesse, ampliando seus conhecimentos e sua visão.Os seres humanos são
dotados de criatividade e possuem a capacidade de aprender e de ensinar (LOWENFELD
e BRITTAIN, 1970).

Outro fator importante é o professor conhecer as características do desenvolvimento
expressivo das crianças, mesmo que estas não
sigam regras fixas de comportamento e idade,
pois podem favorecer o seu trabalho de mediação e, o fundamental, é que ele conheça cada
um de seus alunos (LOWENFELD e BRITTAIN,
1970).

Os desenhos das crianças, assim como
todas as suas formas de expressão podem ser
considerados um reflexo da sua criatividade infantil, pois são os registros dos seus sentimentos e das suas percepções do meio. Assim,
é o que proporciona ao professor um modo
de compreender melhor seu aluno e assim ajudá-lo, pois “a arte infantil faculta-nos não só a
compreensão da criança, mas também a oporAssim, a educação infantil necessita
tunidade de estimular seu desenvolvimento, trabalhar com o lúdico envolvendo a arte de
através da educação artística” (LOWENFELD e forma prazerosa, unido as visões e criança
BRITTAIN, 1970, p. 176).
com o fazer ser criança, a arte pode e deve
trabalhar a afetividade como processo, estimulando a autoestima, sentimentos, valores, essas relações contribui para uma aprendizagem
saudável (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças que passarem por experimentações em seu processo escolar, manipulando,
experimentando, fazendo comparações entre cores, formas, tamanhos, podendo escolher a melhor forma de se relacionar com o objeto, criar abordagens diferenciadas.
A cada situação problema que enfrentar, pois, a resolução do problema ajudará a encantar-se, modificando também sua maneira de ver o mundo. A arte é responsável por conceder
a criança essa experiência de intervir no mundo que a cerca ,interferindo, transformando sem
danificá-lo, abrangendo o aprendizado de forma a interligar criatividade, sentimentos, intelecto
ao mesmo tempo, porque a arte, carrega em seus conceitos.
O poder da imaginação, do faz de conta, quando a criança se coloca papel do outro,
cria analogias entre a sua realidade e a apresentada a ela, essa situação de ver, sentir, analisar
e refletir sobre os problemas, ajuda a criança em suas relações interpessoais, garantindo a ela
o crescimento emocional saudável, de forma, a pensar no outro, quando enfrentada situações
constrangedoras ou não.
A arte entra nessas relações para confrontar realidades sociais e culturais, o fazer artístico, se infiltra em cada espaço, lugar, meio, horas, segundos que se dão o aprendizado histórico
e cultural, presente nas passagens sejam, elas onde e quando for à arte pode e tem maneiras
de fazer o aprendiz a se posicionar em meio os acontecimentos, de forma integradora, o que
contribui para o seu desenvolvimento psicossocial.
Contudo, é importante destacar que as aprendizagens acontecem a todo instante, em
contato direto com a criança, que está dentro de um contexto social, o qual confrontado com
outros, participa de seu desenvolvimento direto dentro do espaço de educação infantil.
Para que este encontro tenha êxito e possa embelezar o cotidiano da criança, encantar
o seu fazer, ampliar suas capacidades, o professor necessita entregar se a este universo infantil
encantando, dialogando, questionando, brincando, apresentando, mediando situações cotidianas e transformando o espaço em um ambiente agradável, com fazeres artísticos das crianças.
Portanto, tornando visível no espaço escolar, assim como em sua sala, proporcionadas
visões diversas, relacionadas as posturas culturais de cada aprendente, que ao olhar o diferente
em um ambiente bem preparado que conversa com os fazeres do grupo escolar, tendo em seu
perfil à relação criança, ambiente, processo, contextualização significativa, conseguirá dialogar
e transformar o educando interiormente.
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A RELAÇÃO INTERPESSOAL COMO
FACILITADORA DA INCLUSÃO DA DIVERSIDADE
NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: Este artigo parte da ideia de que para manter relações positivas no contexto escolar,
um dos primordiais fatores é o estímulo, para tanto, busca discutir a necessidade das relações interpessoais fundamentadas na afetividade e no companheirismo no contexto escolar
e sua contribuição na vida cotidiana de docentes e alunos como facilitadora para a inclusão
da diversidade. Dessa forma busca refletir sobre a maneira como a prática do educador, no
contexto escolar colabora para a inclusão de todos os alunos, visto que sempre nos esbarramos com uma enorme diversificação nas turmas escolares e assim, é preciso pensar na prática
profissional do docente como mola propulsora no método de inclusão. Diante disso, surge a
seguinte questão: Como as relações interpessoais podem facilitar a inclusão das diversidades
no contexto escolar? Com isso, percebe-se que é imprescindível que o ambiente escolar seja
adequado e o ensino voltado para a interdisciplinaridade, pois, com certeza, influencia nas
relações interpessoais que precisam estar equilibradas para propiciar ao aluno o progresso de
forma integral e respeitando as diversidades.

Palavras-chave: Relações; Inclusão; Diversidade; Ambiente Escolar.
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INTRODUÇÃO

H

oje a escola é um espaço onde se constroem relações humanas, sendo assim, a
afetividade possibilita a prática do respeito mútuo. O bom relacionamento do professor com o aluno é necessário para o desenvolvimento das relações pessoais,
por conseguinte, a afetividade é um fator de inclusão escolar.
Baseado no relacionamento construído com as crianças abre-se uma porta de acesso
para o progresso pessoal e profissional, visto que é possível um melhor ensino quando há um
comprometimento mútuo entre os pares, numa convivência harmoniosa, onde os indivíduos
se importam e trocam afetos, torna-se uma convivência positiva e com possibilidades de uma
aprendizagem mais agradável e com maior satisfação.
Com isso, este artigo aponta para a prioridade de nos atermos para as conexões entre
as pessoas no contexto escolar com o intuito de desenvolver um ambiente sadio, inclusivo, diversificado e que contribua para aprendizagens significativas. Diante de tantas atribuições diárias, muitas vezes, deixamos de estabelecer valores que são fundamentais para estabelecer as
relações entre as pessoas no contexto educacional. Tais atitudes vão transformando as relações
em algo superficial e os seres humanos vão se afastando uns dos outros, o que ajuda para desmotivação e falta de estímulo, além de aumentar a dificuldade de inclusão das diversidades, pois
a ligação com outro ser traz a garantia de que não estamos isolados nessa difícil tarefa na luta
pela educação. Diante disso, surge a seguinte questão: Como as relações interpessoais podem
facilitar a inclusão das diversidades o contexto escolar?
Dessa forma, este estudo tem o propósito de refletir sobre a maneira como a prática docente, no ambiente educacional colabora para a inclusão de todos os alunos, visto que sempre
nos esbarramos com enormes e diversificadas turmas escolares e assim, é essencial pensar na
prática profissional do docente como mola propulsora no sistema inclusivo. Contudo, para fundamentar este trabalho, utilizou-se uma pesquisa aplicada, de metodologia bibliográfica de caráter
exploratória, com reflexão na leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como pesquisa de
grandes autores referente a este tema de forma qualitativa.
Para tanto, esse trabalho se justifica pela preocupação com a ligação entre professor-aluno, buscando uma maneira de ajudar para que a instituição educacional seja um local de relações mais agradáveis entre os membros que a compõem, favorecendo assim a aprendizagem
num ambiente inclusivo, afetivo e prazeroso.
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A DIVERSIDADE NO AMBIENTE
ESCOLAR
Segundo Santos (2008), a diversidade,
entendida como construção histórica, social,
cultural e política das diferenças, realiza-se em
meio às relações de poder e ao crescimento
das desigualdades e da crise econômica que
se acentuam no contexto nacional e internacional. Não se pode negar, nesse debate, os
efeitos da desigualdade socioeconômica sobre
toda o meio social e, em especial, sobre os coletivos sociais considerados diversos.

Dessa maneira, alunos advindos dos
mais diferentes ambientes, com culturas e
formas de vida diferenciadas, necessitam ser
acolhidos, respeitados e educados da mesma
maneira, sem nenhuma distinção.Para Pabis
e Martins (2014, p. 10) é possível encontrar
numa mesma turma, alunos vindos dos mais
variados grupos sociais, com diferentes níveis
econômicos pertencentes a diversas etnias, e
até aqueles cujas famílias fizeram parte dos
movimentos que estimulam no Brasil após redemocratização do país.
Na concepção de Gadotti (1992, p.
21), “A escola que se insere nessa perspectiva
procura abrir os horizontes de suas crianças
para o entendimento de outras culturas, de outras linguagens e modos de pensar, num mundo muito mais próximo, procurando construir
uma sociedade pluralista”.

Para o autor (2008), no Brasil, as discussões sobre os temas como diversidade,
diferenças, cultura, na educação, aumentaram
desde a Lei nº 10.639/03, tornando obrigatório
no contexto educacional o ensino de história
da cultura afro-brasileira e africana, além da Lei
O Parecer n. 017/2001 do Conselho
nº 11.645/08 que constitui a questão indígena Nacional de Educação reconhece que,
nos currículos escolares.
A consciência do direito de constituir
uma identidade própria e do reconhecimento
Os indivíduos apresentam diversifica- da identidade do outro se traduz no direito à
das características comportamentais que in- igualdade e no respeito às diferenças, assegufluenciam as suas ações na sociedade. A nos- rando oportunidades diferenciadas (equidade),
sa formação enquanto pessoa ocorre por meio tantas quantas forem necessárias, com vistas
dos conhecimentos que adquirimos no conví- à busca da igualdade. O princípio da equidade
vio com outros atores sociais. Nesta concep- reconhece a diferença e a necessidade de hação de Santos (2008, p.18) refletir sobre inclu- ver condições diferenciadas para o processo
são parte do entendimento de que a inclusão educacional (BRASIL, 2001, p.11).
é a ideia que todas as crianças, sem exceção,
Para tanto, a instituição escolar é vista
têm direito à educação juntamente com outras
como o principal espaço para favorecer a inclucrianças em um mesmo ambiente escolar, sem
são e melhorar a convivência entre as crianças,
que a instituição queira requisitos para o acesos docentes, a gestão e funcionários, possibiliso, sem a seleção dos alunos, mas, que seja tando assim o ingresso aos bens culturais. Desuma escola com garantias ao acesso e a esta- sa forma, é essencial que a instituição encondia de todos os membros.
tre caminhos para trabalhar democraticamente,
oferecendo projetos para uma melhor vivência
para todos os membros, independentemente
de sua condição social, de sua condição econômica, da raça, sexo, religião, etc. Todas as
crianças têm o direito de estudar, participando,
aprendendo, sem discriminação ou qualquer
outro tipo de hostilidade.A respeito de inclusão
Mantoan (2005) nos diz que a inclusão é para
todos, ou seja, ela acolhe todas as pessoas,
sem distinção.
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Ao discutir sobre a inclusão na escola,
é essencial que se pense em modificar a estrutura, o funcionamento e a resposta educativa,
tornando a escola um espaço para que todas
as diferenças sejam aceitas, e não referindo
somente aos alunos com necessidades educacionais especiais. Nessa perspectiva, para revelar esse quadro de discriminação e preconceito que está agregado socialmente no Brasil,
é importante que a sociedade civil manifeste
expectativas de mudança. A população deve
reivindicar de forma organizada para transformar o país em um lugar que aceita as diversidades, e faça isso valer, para que os cidadãos
e cidadãs respeitem as diferenças e tenham
direitos iguais, independentemente da região
geográfica, situação econômica, gênero, cor
da pele, etnia a qual pertença, etc. (MANTOAN,
2005).

Nesse sentido, romper obstáculos e
aceitar o novo é um desafio enorme que requer
muita disposição. Por isso, às vezes é mais cômodo para nós, culparmos os indivíduos que
são considerados diferentes para que elas se
adequem à sociedade, e se esforcem para serem iguais a outras. Isto é, sejam “normais” e
desenvolvam um comportamento e ações que
se encaixem no que se define como correto,
como a verdade (MANTOAN, 2005).

A busca por uma instituição de qualidade, objetiva uma educação que garanta a
emancipação e humanização do aluno, entretanto, é fundamental que o sistema de ensino
lute por uma educação para todos, com enforque as diversidades presentes em seu contexto. Não é um trabalho tranquilo, no entanto,
exige transformações no sistema e exige muDessa forma, a escola é um espaço danças consideráveis na visão dos compromeonde se concentra muitos jovens em desenvol- tidos, refletindo sobre as adaptações da crianvimento da construção de identidade, ou seja, é ça ao contexto escolar (MANTOAN, 2005).
um local propício para que possamos diminuir
a discriminação e as diversas formas preconceituosas. Para alcançar a aprendizagem para
AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
todos os indivíduos, a educação de inclusão
necessita estar engajada em um sistema resAtualmente as relações interpessoais
ponsável, permitindo que desencadeiam sentimentos de respeito aos ditos diferentes, sendo é um dos assuntos mais tratados diariamente
solidários e participantes. Segundo Mantoan no contexto escolar e na atuação diária entre
diversos indivíduos, entre colegas de traba(1997):
lho, alunos, contexto familiar e social em geral.
Por outro lado, esses estudos exigem Moscovici (2011. p.66) acredita que “os indivída escola novos procedimentos de ensino e duos interagem e trabalham com outras pessoaprendizagem, concebidos a partir de uma mu- as e portam-se como pessoas, isto é, reagem
dança de atitudes dos professores e da própria às outras pessoas com as quais entram em
instituição, reduzindo todo o conservadorismo contato”.
de suas práticas, em direção de uma educação
verdadeiramente interessada em atender às
Para o autor (2011), é possível deternecessidades que, ora mais, ora menos, todos
os aprendizes demonstram. Esse esforço de minar que o indivíduo é essencialmente moviatualização e de reestruturação das condições do pela razão, mas também por tudo que está
atuais do ensino fundamental tem como con- em volta, e principalmente pelo sentimento e
sequência natural a inclusão escolar e garan- percepção. Então, no instante em que o indite o cumprimento do princípio democrático de víduo acredita estar em um lugar adequado e
“educação para todos”, que só se concretiza confiável poderá produzir mais e melhor, ela
nos sistemas educacionais especializados em sempre estará livre para isso.
todos os alunos e não apenas em alguns deles, os deficientes (MANTOAN, 1997, p.116).
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Considerando a quantidade de relações interpessoais que a criança adquire durante sua vida e, principalmente no progresso
do ensino e da aprendizagem, a instituição de
ensino é o principal meio onde a criança possa adquirir também valores, visto que tais relações, no decorrer de sua vida, podem interferir
no seu caráter e, muitas vezes em sua conduta
durante esse processo (MOSCOVICI, 2011).
Para tanto, quanto mais afetividade a
criança mantém com seus familiares, colegas,
professores, melhor será seu desenvolvimento
social e cognitivo, visto que sua interação com
outras crianças ou com o meio lhe proporciona mais autoconfiança. Segundo Saltini (2008,
p.12), inicialmente, educar consiste em conduzir ou criar meios para a adaptação da criança
de zero até seis anos na educação infantil, possibilitando desenvolver sua capacidade motora estabelecendo uma conexão afetiva com o
mundo que a cerca.
Nesse sentido, o autor defende que,
apesar de necessária, somente o convívio com
outras crianças não é o principal caminho para
as relações interpessoais, a brincadeira é uma
das principais formas das crianças interagirem
de forma social e cultural.No entanto, é possível determinar que um indivíduo é coerente
quando seus sentimentos e pensamentos entram em conexão com suas ações e interações
com os outros indivíduos (SALTINI, 2008).

Isso também é possível quando se atribui outras capacidades nas relações interpessoais, assim como a preservação ou o aumento da autoestima, da qualidade da conexão,
maior estabilidade dos ganhos e das perdas
entre os pares da interligação; assim como
respeito e amplitude dos direitos e deveres. A
estabilidade ou a evolução da qualidade das
relações interpessoais também indicam a capacidade social (SALTINI, 2008).
Assim, pode-se considerar que as relações interpessoais são essenciais não somente para a melhoria das atividades profissionais,
como também na conexão social e familiar. Visto que compreendida e desenvolvida pode ser
praticada em cada momento da vida. Saltini
(2008, p.102) acredita que “[...] dar oportunidade para o aluno expressar seus sentimentos” e
compartilhar com as demais crianças da classe, podendo demonstrar os sentimentos que
estão sendo evidenciados nesse momento.
Para Antunes (2007, p.9) um grupo de
estratégias que facilitam a comunicação e as
linguagens determina laços consistentes nas
conexões entre as pessoas. É uma forma de
ação que tem como objetivo bases emocionais
e psicopedagógicas, conquistar uma etapa favorável e garantir através de uma visão sistêmica a integração das pessoas através de uma
contribuição confiante e contínua.
Entretanto, esta conexão gira em torno
das ações do próprio indivíduo, case sejam positivas, a relação será positiva e construtiva, porém se as atitudes forem negativas, a consequência será uma relação repleta de frustrações.
Dessa forma, Antunes (2007) enfatiza que uma
pessoa será sempre um verdadeiro universo
com sua individualidade, seus atos e seus pensamentos, buscando paradigmas próprios. A
individualidade e maneira de ser individual, a
qual carrega consigo mesmo, além da carga
genética, há também sua cultura, hábitos e visibilidade de um mundo diverso.
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Segundo Moscovici (2011), a capacidade interpessoal não é só um dom ou um talento inato da pessoa, mas uma competência
que se pode processar através de treinamento
próprio. Sendo assim, a divergência entre os
que desenvolvem esta capacidade e os que
não conseguem, é a estruturação, o querer e
o fazer.
Não existe uma receita pronta para criar
relações interpessoais, mas começar a pensar
em processos de interação entre as crianças,
proporcionando espaços e momentos de interação, pode abrir alguns caminhos, pois as
crianças que tiveram experiências de inclusão
podem, talvez, passar a ser ótimos professores
para reduzir desigualdades e construir uma sociedade inclusiva no futuro.

A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO

Sabemos que a baixa autoestima, seu
emocional, ou problemas pessoais, interferem
no desempenho do educador em sala, ocorrendo também o desinteresse da criança, e a
impaciência do docente que irá interferir no
comportamento destes alunos e pode estabelecer uma relação negativa com as consequências de ensinar, resultando em não gostar de
aprender (GADOTTI, 1992).
O docente que têm segurança no que
ensina, integração com a sala, motivação e
competência no que faz, consegue conviver
com os desafios diários, pois as trocas que
ocorrem com o alunado, não têm limite e permeiam todo procedimento de aprendizagem.
Para Gadotti (1992, p. 70):
Todo indivíduo pode aprender e ensinar, e, no sistema de construção do conhecimento, todos os envoltos aprendem e ensinam.
O desenvolvimento de ensino-aprendizagem é
mais eficaz quando o educando participa, ele
mesmo, da construção do ‘seu’ conhecimento
e não apenas “aprendendo” o conhecimento
(GADOTTI, 1992, p.70).

Para Gadotti (1992), constituir boas conexões com as crianças é primeiramente para
se adquirir um bom local de estudo apropriado.
Para que as práticas educativas sejam vantajosas e significativas para a criança, ele necessita sentir interesse pelo docente, e isso irá ajuO diálogo é o caminho essencial para
dar na construção dos saberes relacionados
a aproximação com o aluno, pois através do
aos conteúdos trabalhados.
entendimento e respeito como pessoa humana pode ser capaz de perceber a real identiO relacionamento entre educador e dade da criança, por trás de uma caricatura
aluno é muito importante para todo sistema diária onde se esconde com seus problemas,
de construção do saber, considerando também anseios e preocupações, pois o adolescente
que o contexto de afeto pode proporcionar uma visa demonstrar por intermédio de palavras e
melhor aprendizagem e que ela ocorra através gestos o que conceitua e o que necessita mode uma interligação contínua. É comum das mentaneamente (GADOTTI, 1992).
crianças verem no professor uma imagem que
queriam ver na família, no entanto, podem também trazer danosas consequências se o educador não conseguir conduzir de modo propício esta situação de afeto na escola (GADOTTI,
1992).
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O autor define que os relacionamentos
entre docentes e as crianças dependem muito
do clima que se instala em sala, da relação
empática entre eles, do saber ouvir, compreender e discutir, estabelecendo um elo entre
o conhecimento do professor e o deles, caberá ao professor incentivá-los a serem cidadãos
responsáveis e conscientes de seus deveres
sociais.

Segundo deste documento (BRASIL,
2006), o docente necessita reconhecer-se
como mediador no desenvolvimento de ensino e da aprendizagem, ajudando a criança na
construção do saber e na busca de estratégias
para a resolução das situações apresentadas,
para que o conhecimento adquirido possa ser
socializado e aplicado em todas as situações
de suas vidas.

Nas percepções de Freire (1996): “Ensinar requer o bem estar do aluno, não expressa que o docente é obrigado a ter o mesmo
sentimento por todos os alunos, significa que
o educador necessita ter afeição pela criança
sem medo de expressá-la”. Independentemente
do docente não simpatizar com alguma criança, durante as aulas esses conflitos devem ser
esquecidos. O profissional tem a obrigação ética de prevalecer a qualidade e seriedade de
seu trabalho.
É pertinente que o docente passe segurança para seu alunado, que um sentimento
de confiança, amizade e respeito mútuos seja
estabelecido, pois assim a criança se sentirá
mais à vontade, tornando a aprendizagem mais
fácil. Para Cunha (2008, p.57) “É relevante que
o docente conheça os estágios do desenvolvimento cognitivo do seu aluno, para utilizar os
mecanismos educativos apropriados que provam práticas pedagógicas estimulantes, não
restritivos, adequados ao período de amadurecimento de cada idade”.

No contexto escolar, como afirma Libâneo (2004), “é que os docentes enfrentam
e resolvem problemas, elaboram e modificam
procedimentos, criam e recriam práticas educacionais e, com isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais”. Na concepção
de Gadotti (1999, p. 2) o docente deve colocar
o diálogo em prática, não deve se colocar na
posição de dono do saber, deve se colocar na
posição de quem não sabe de tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador
do conhecimento mais importante, que é o da
vida.
Assim, para que a escola e o docente
sejam cúmplices incondicionais da diversidade, o educador precisa ser modelo para seu
alunado, com isso, professores preconceituosos formam alunos preconceituosos, e, em
consequência, professores inclusivos formam
pessoas que percebem o valor do indivíduo
através da diversidade.

Um dos eixos principais no momento é
a inclusão na Educação de quem está estudando. As transformações constantes da sociedade exigem que a instituição tenha um olhar amplo e adequado às novas mudanças, por isso,
mais do que ser instruída por professores, a
população precisa ser educada por educadores, compreendendo-se que todos os que têm
presença permanente no contexto educacional, em contato com os estudantes, são educadores, independentemente da função que
exerçam (BRASIL, 2006).
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AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
E O PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
Saltini (2008) afirma que a educação
da inclusão requer mais do que recursos materiais adequados e também é necessário muito
mais que mão de obra qualificada para exercer
o trabalho nas escolas. É extremamente relevante que a gestão e os professores se preparem para receber todo tipo de aluno e estejam
aptos a ensinar igualmente, respeitando suas
singularidades e suas dificuldades, de forma a
beneficiar a todos de forma justa e humanitária.
Para o autor, esse preparo também deve
se referir ao aprofundamento das questões relativas à inclusão de deficientes no contexto do
ensino regular. Deve analisar as relações de
ensino e aprendizagem, especialmente, entender como acontece a aprendizagem das crianças deficientes ou não. Dessa forma, fica claro,
porém, que uma das dimensões mais importantes no sistema de ensino-aprendizagem da
criança com deficiência é a dimensão afetiva,
pois sua presença na educação potencializa e
impulsiona o desenvolvimento educativo de tal
forma que a criança se sente mais motivada
pela aprendizagem que lhe é proposta.

Maldonado (1994, p. 39) que diz, atitudes ríspidas, grosseiras e agressivas, dificultam a conexão interpessoal professor/alunos,
onde o “medo e a desconfiança como fatores
que impossibilitem a conexão interpessoal, assinalando que o amor pode estar escondido
sob camadas de mágoa, medo, tristeza, ressentimento, decepção, vergonha e raiva”.
Assim sendo, o docente precisa adquirir a sensibilidade para ajudar as crianças
com problemas afetivos na turma, pois só com
um olhar diferenciado diante das fragilidades
emocionais do alunado e atitudes de respeito,
pode-se construir vínculos afetivos que contribuirão no avanço do processo das relações
interpessoais.A escola como ambiente humanitário, com laços de compreensão e entendimento, com atividades dinâmicas e admiradas,
com participação ativa do aluno mostrando
seu interesse, poderá tornar o aprendizado surpreendente (CUNHA, 2008, p.85).

Dessa forma, espera-se da escola inclusiva competência para desenvolver métodos de ensino e aprendizagem capazes de
oferecer aos deficientes condições de desenvolvimento acadêmico, emocional e social, que
os coloque, de forma equitativa, em condições
Segundo Saltini (2008, p.100) os rela- de acessarem oportunidades iguais na vida
cionamentos entre docente e aluno muitas ve(CUNHA, 2008, p.85).
zes estão presentes diariamente com as classes na aula, essa interação entre os sujeitos
O principal passo para a conquista da
proporciona melhor a concepção do conhecimento e facilita a aprendizagem num ambien- atenção do aprendiz é o afeto, dessa forma, a
te de credibilidade e aproximação dos seres. escola deve propiciar um ambiente estimulanEssa aproximação entre docente e aluno esti- te, que privilegie a descoberta e favoreça o promula a relação afetiva entre ambos, de modo gresso de uma consciência crítica e reflexiva:
que a prática docente estimula a vida social da
criança e torna as aulas mais harmoniosas.
[...] o que vai modificar ou dar qualidade à criança será o afeto. São as emoções que
proporcionam interpretar os processos químicos, elétricos, biológicos e sociais que experimentamos, e a vivência que amamos determinará a particularidade de vida. Dessa forma,
todos estão propícios a aprender quando amarem, quando desejarem, quando forem felizes
(CUNHA, 2008, p 67).

1029

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

Para tanto, as crianças também precisam de orientação adequada e tempo para se
adaptarem à nova realidade com as crianças.
Tanto os chamados “normais”, quanto os alunos deficientes passam por novas experiências
de ligação e convivência que devem ser uma
extensão das relações em casa.A satisfação
em aprender não surge espontaneamente nos
alunos, a maioria aprende como obrigação e
não por satisfação. O educador não deve se
preocupar somente com o aprendizado, com
a absorção de informações, mas sim com as
relações significativas, com o que pertence a
vivência da criança (CUNHA, 2008).

Nesta concepção, a criança que se
sente amada, valorizada e respeitada adquire
autonomia e confiança, desenvolve uma autoestima positiva acerca de si mesma, o que
significa que ela terá mais condições de compreender e desenvolver a sua personalidade.
O professor afetivo é aquele que desenvolve
estratégias pedagógicas, educativas, dinâmicas e criativas, demonstra prazer em ensinar.
Para o autor (1994), diante disto as
ocorrências de aprendizagem oportunizadas
pelo professor devem primar pela interação,
troca de experiências e diálogo entre os sujeitos, é necessário incentivar as crianças, para
que estes produzam e possam expor suas
ideias e confrontá-las ou outras ideias, sem se
sentir inferiorizado, pois assim os levar a ser
tornar adultos mais conscientes de seu lugar
na sociedade. Nesse sentido, essas questões
nos despertam a oportunidade de uma maior
reflexão e compreensão acerca da associação
que a afetividade estabelece com o aprendizado da criança deficiente, assim como sua
relevância e suas colaborações no processo
educativo.

Para as crianças o aprender se torna
interessante, quando o educador o faz sentir-se competente, em suas atitudes e os motiva
nas participações das aulas, acompanhando
suas ações no desenvolver das atividades, que
proporciona a curiosidade como fonte de pesquisa, alimenta sua autoestima com palavras
de incentivo e apreciação. A serenidade e a
paciência do educador, mesmo em situações
difíceis, perpetuam a paz que o alunado necessita. Observa a ansiedade, a perda de controle e a instabilidade de humor vão assegurar
à criança ser o continente de seus próprios
Assim, a educação deverá ter um caconflitos e raivas, sem explodir, elaborando-os ráter amplo e complexo, favorecendo a conssozinha ou em conjunto com o educador (SAL- trução no decorrer da vida, e todo aluno, inTINI, 2008, p.102).
dependentemente de suas escolhas ou das
dificuldades, poderá beneficiar-se dos prograA conexão entre afetividade e cognição mas educacionais, desde que sejam dadas as
no progresso do educando e no contexto edu- oportunidades adequadas para a estruturação
cacional está diretamente relacionada com o de suas potencialidades.
bom desempenho escolar. Ou seja, um docente que estimule suas classes o aluno deficiente
a desempenhar suas tarefas utilizando-se da
afetividade consegue melhor desempenho na
aprendizagem dessa criança. Ainda nos salienta Maldonado (1994, p. 42), que o docente
pode reconhecer quando o método de evolução do saber está se concretizando através
de um clima agradável para a turma, com um
ambiente rico, acolhedor e construtivo para as
crianças, portanto é obrigação do educador
buscar tal possibilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar numa escola inclusiva remete-nos primeiramente pensar nos sujeitos envolvidos
nessa situação (professores, gestores e funcionários) necessitam caminhar juntos para uma
mesma direção, ou seja, é essencial que as crianças, de forma geral, adquirem um ensino de
qualidade, pois o método inclusivo não é somente que a educação seja acessível ao aluno, mas
que nesse processo o educando possa vislumbrar condições reais de aprendizagem.
Acreditava-se que quando o professor possui um laço de afetividade com a criança deficiente facilita o campo de desenvolvimento de seu conhecimento, visto que o alunado se sente
segura ela passa a confiar no educador e, a partir daí se torna muito mais fácil sua aprendizagem.
Para responder ao nosso problema de pesquisa realizamos uma pesquisa bibliográfica,
com isso houve a análise em leitura de livros, artigos, revistas e sites, assim como pesquisa de
vários autores referente ao tema de forma exploratória.
Constatou-se aqui que há, dessa forma, uma nova fundamentação de igualdade de
direitos onde é questionada a convivência da criança deficiente com outras crianças da rede
regular, principalmente na educação infantil, pois é um lugar de encontro de pessoas com suas
singularidades, no momento em que estão descobrindo muitos conhecimentos, relacionados à
vivência e ao mundo.
Quanto ao método de inclusão de crianças deficientes, os autores estudados neste artigo concordam que as crianças deficientes, em contato com crianças sem deficiência, aprendem
mais rapidamente, pois encontra nos colegas um modelo positivo de aprendizagem. Dessa
forma, quando crianças interagem e compreendem umas as outras em vários níveis de capacidade, o benefício é de todas elas.
Sendo assim, o bom relacionamento escolar entre crianças e professores possibilita
maiores benefícios relacionados ao ensino-aprendizagem e principalmente na interação e inclusão em vários níveis de capacidade. Assim, constata-se r que é imprescindível que o ambiente
educacional seja adequado e o ensino voltado para a interdisciplinaridade, pois, com certeza,
influencia nas relações interpessoais que precisam estar equilibradas para propiciar ao aluno a
evolução de forma integral e respeitando as diversidades.
Portanto, a escola como instituição formadora de opinião e com a obrigação de formar a
criança para a cidadania, não pode continuar propagando ideias, conceitos
que alimentem o preconceito e a discriminação contra a pessoa humana. Dessa forma, esperamos que a análise apresentada na presente
pesquisa possa ampliar outros trabalhos, mesmo não sendo definitiva, embora buscamos provocar uma breve reflexão sobre o tema
apresentado e motivar novos pesquisadores a continuar o debate no
que se refere a relevância da afetividade no sistema de inclusão de
crianças deficientes na Educação Infantil.
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UM ESTUDO SOBRE INCLUSÃO

RESUMO: O artigo busca fornecer maior sustentação científica ao presente trabalho monográfico foi aplicado uma pesquisa de campo junto aos educadores de uma escola – denominada
escola x da rede pública, pesquisando sobre: - a visão dos professores: o pensamento de educação inclusiva se fez necessário para que pudéssemos compreender como os professores
veem e sentem a oficialização da educação inclusiva de crianças, jovens, adolescentes portadores de deficiência a escola regular. importante saber como os professores se adaptaram
frente essa nova realidade inclusiva? citar o que os profissionais da educação da rede pública
conhecem sobre a legislação e se realmente estão preparados para acolher, nutrir e sustentar
o real processo de educação inclusiva. a educação inclusiva desde a década de noventa vem
gradativamente assumindo o seu espaço de integrar aqueles que por muito tempo foram excluídos do convívio social, oportunizando o direito de conviver de forma mais digna e justa a
milhares de pessoas portadoras de deficiência ao ensino regular caracterizando uma conquista social da sociedade global.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Sociedade; Deficiência.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Inclusiva retrata um avanço multidimensional das políticas e lutas, públicas em prol dos direitos da cidadania, sobretudo das pessoas portadoras de
deficiência ao acesso à educação pública de qualidade, integrando-os aos demais. Isto demonstra a concretização da esperança histórica de um Brasil possível mais justo e
solidário, onde todos possam ser tratados com respeito, desenvolvendo o direito e a esperança
de que todos somos capazes de aprender, embora muitas vezes precisamos de um tempo maior
para nos desenvolver de acordo com nossas condições físicas, cognitivas e afetivas, condições
essas que nos fazem único entre todos os outros seres vivos.
A longa caminhada da educação inclusiva foi marcada por avanços e retrocessos de
acordo com o momento histórico.Este artigo dissertativo faz uma análise fundamentado em referências teórica e pesquisa de campo ressalta a dialética da inserção da educação inclusiva
como uma conquista social baseada no processo de cidadania, daquelas pessoas que por
muito tempo foram excluídas, abandonadas, tratados de forma diferenciada em mosteiros, clínicas, sanatórios, segregados numa região nacional e multinacional num contexto sem fronteiras,
alienados dos seus direitos constitucionais.
Este artigo tem como objetivo abordar a historicidade da educação inclusiva respaldado
na segregação, no isolamento, na ausência de políticas públicas democráticas no cenário da
educação dual e elitista, traçado na ausência de ajuda aos portadores de necessidades especiais, formando o tecido social de uma parcela da sociedade marcada por sua condição em
uma desvantagem, reforçando as diferenças daqueles indivíduos historicamente designados de
deficientes físicos, mentais, e/ou sensoriais.
Este artigo trará discussões da implementação da educação inclusiva ao sistema educacional na medida em que diversos segmentos sociais posicionaram-se frente a política que garanta o real acesso de todos a educação pública de qualidade, garantindo a efetivação do direito
do aprender, resgatando a autoestima, fundamentada nos princípios que constituem os quatro
pilares da educação: O aprender a conhecer – o aprender a fazer – o aprender a conviver – e
o aprender a ser. Princípios este educacionais voltados para a realização plena do ser humano,
alcançada pela convivência e pela ação concreta, qualificadas pelo conhecimento, sustentados
na travessia dos princípios para o de um projeto pedagógico, e deste para as práticas e ações
de educadores.
A travessia das discussões da educação inclusiva para áreas educacionais foram concretizadas na legislação garantidas na Constituição Federal, na LDB e a partir da Democratização de Salamanca na Espanha em 1994. Reivindicações incrementadas no desenvolvimento
de diversos segmentos sociais na busca pela melhoria do acesso à educação para a maioria
daqueles cujas necessidade especiais estão contemplados o direito fundamental à educação
e na emergência de uma política de aprimoramento dos sistemas educacionais a tornarem-se
aptos para incluírem todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades
individuais.
Serão enfocadas as causa que interferem no processo de inclusão. Cabe ressaltar que
as causa por nós elencadas não são fechadas e nem definitivas diante de uma sociedade volátil
que responde as exigências decorrentes de um tempo histórico. Nesta perspectiva de movimento social sem igual apresentamos uma proposta de Educação Inclusiva fundamentada numa
ação sociointeracionista que teoricamente se baseia no envolvimento coletivo, fundamentada
nas ideias de Vygotsky que destaca a importância do meio e do convívio com o outro, compreendido como ser mais experiente fundamental para o desenvolvimento do sujeito. Sustentada
numa educação alternativa que devolva a autoestima, a vida, que venha ao encontro do outro
como um ser inteiro, não fragmentado que atenda as expectativas da sociedade que acredita
numa educação para todos, em um só tempo com competência, criatividade, que tem cheiro e
tem sabor como nos diz Freire. Busquemos um país que pense nos seus pais é na sala de aula
que construímos cultura que gera mudanças através das relações do aprender e do viver.
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A INCLUSÃO NO DECORRER DOS
TEMPOS
Inclusão social é um termo que foi incorporado e assimilado em nossa vivência
cotidiana recentemente, portanto, trata-se das
múltiplas relações estabelecidas entre os indivíduos, do preconceito intrínseco e velado, das
formas de discutir as diferenças e igualdades
e, principalmente do pleno exercício da cidadania.
Falar sobre inclusão nos reporta a discussão da dicotomia inclusão/exclusão, ou
seja, há um grande contingente de pessoas
massificadas e marginalizadas que são excluídas, determinando ou preconizando os índices
de fracasso social. Portanto, para conceituar
inclusão, faz-se mister entender o processo de
exclusão e isto só é possível através de uma
análise histórica.
Sabe-se que a inclusão refere-se ao
respeito as diferenças, ao não preconceito, a
integração de todos, independentemente de
raça, cor, credo, religião, condição física e mental. Referindo-se especificamente a este último
item, ou seja, daquelas pessoas portadoras de
necessidades especiais, é do conhecimento
de todo a sociedade os termos pejorativos que
sempre foram usados para estes casos como
“retardado”, “débil mental”, “aleijado”, “surdo e
mudo”, “mudinho”, “mongolóide”, entre outros,
denunciando o preconceito arraigado na cultura social. Mas, para isto a explicação, tem
raízes históricas relacionadas a imagem do indivíduo, da função social do corpo e do modo
como as pessoas portadoras de necessidades
especiais eram tratadas.

Desde as sociedades primitivas há referência aqueles que eram portadores de alguma deficiência. Baseando-se nas formas de
relação social destes povos nômades que estavam em constante mudança devido as condições naturais e por questão de sobrevivência e
subsistência já que viviam da coleta de frutos
e da caça, acredita-se que os portadores de
deficiência eram abandonados, num processo
de seleção natural, pois a natureza é cíclica, ou
seja, se caracteriza por ciclos.
Neste caso, não há interferência cultural, mas da própria natureza, promovendo um
processo seletivo, onde os mais fracos eram
excluídos, sobrevivendo os mais fortes, porque
não tinham como colaborar com os grupos
sociais daquele tipo de sociedade. De acordo
com GIL (2002, p. 28):
[...] É evidente que alguém que não se
enquadra no padrão social e historicamente
considerado normal, quer seja decorrente do
seu processo de concepção e nascimento ou
impingindo na luta pela sobrevivência, acaba
se tornando um empecilho, um peso morto,
fato que o leva a ser relegado, abandonado,
sem que isso cause os chamados sentimento
de culpa característicos de nossa fase histórica. Utilizando uma linguagem dos dias atuais,
podemos afirmar que nas sociedades primitivas quem não tem competência não se estabelece. Isto é, não há uma teorização, uma busca de causas, há simplesmente uma espécie
de seleção natural: os mais fortes sobrevivem
(GIL, 2002, p. 28).
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Já na sociedade grega, faz-se mister situar as condições sociais e culturais que determinam os padrões para aquele povo. Havia os
espartanos e os atenienses. Na primeira forma
de organização dos grupos sociais a principal
preocupação estava centrada na guerra, no culto de homens fortes que sobrevivem a qualquer
adversidade, mesmo se tratando de uma sociedade patriarcal havia a valorização da mulher
no que tange a beleza e saúde como fatores
essenciais para gerar bons guerreiros. Assim,
o conceito de corpo esteve sempre vinculado a
força e virilidade. Já em Atenas, a preocupação
desloca-se do corpo como força de preocupação para o trabalho intelectual, que alimenta a
mente, propondo uma divisão que permaneceria até os dias de hoje, mente e corpo como
elementos desvinculados (GIL, 2002).
Mesmo havendo esta diferenciação entre a concepção de “corpo” pelas sociedades:
espartana e grega, o tratamento dado aos tidos como “diferentes” do padrão ideal seguia
os mesmos princípios da completa exclusão e,
em consequência do preconceito arraigado segundo GIL (2002, p. 10):
No passado, a sociedade frequentemente colocou obstáculos a integração das pessoas deficientes receios, medos, superstições,
frustrações, exclusões, separações estão, lentamente, presentes desde os tempos da antiga
Grécia, em Esparta, onde essas pessoas eram
jogadas do alto de montanhas, ou em Atenas,
onde elas eram abandonadas nas florestas (GIL,
2002, p. 10).
Percebe-se que havia nas ideologias
sociais a filosofia de que tudo aquilo que não
se encaixa nos padrões, ou seja, era caracterizado como “não-normal” tinha como destino a
eliminação, num processo onde só se valorizava
aquilo que beirava a perfeição. Tinha-se, portanto, a segregação, a separação dos portadores
de deficiência. Bianchetti (1998, p. 29):

Na medida em que esses gregos se dedicavam predominantemente a guerra valorizando a ginástica, a dança, a estética, a perfeição
do corpo, a beleza e a força acabavam se transformando num grande objetivo se, ao nascer,
a criança apresentasse qualquer manifestação
que pudesse atentar contra o ideal prevalecente,
era eliminada. Praticava-se assim, uma eugenia
radical na fonte. A eliminação dava-se porque a
criança não se encaixava no leito de Procusto
dos espartanos (BIANCHETTI, 1998, p. 29).
Além do estigma com os tidos como
“não normais, é necessário ressaltar outra forma de discriminação que colocava na macroestrutura da sociedade grega, especificamente
o saber (homo sapiens) e daqueles que eram
subjugados e viviam num permanente processo
de marginalização, os escravos (homo faber).
Portanto, neste período da história que se estende do século XII a.C. até mais ou menos o século IV da Era Cristã, as diferenças foram tratadas
com divisão estratificação e porque não dizer,
classificação, perpetuando velhos dogmas que
ainda hoje permanecem.
Na Idade Média, há o que se pode denominar de uma continuidade da segregação,
com a única diferença de que a sociedade grega as ideologias estavam situadas no campo
da filosofia, enquanto que, neste momento da
história, o enfoque é teológico, ou seja, as diferenças passam a ter o cunho da alma e, consequentemente, do pecado, não há mais a divisão
corpo/mente, mas, sim, corpo/alma. Portanto, o
que se dava maior importância eram as coisas
do espírito, sendo o corpo considerado apenas
um acessório necessário para manutenção da
alma. Assim se explica as tradições dos jejuns,
abstinências, autoflagelação, fogueiras (Santa
Inquisição), (FOUCAULT, 1999, p. 121).
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Há que se frisar a dicotomia que ocorria
neste dueto corpo/alma. Enquanto a alma era
considerada sagrada, divina; o corpo, podia ser
visto sob a ótica da imoralidade, do demônio.
Por este motivo nesta época a elite pensante e
dominante que estava centrada no poder da Igreja, deu grande valor para a disciplina, buscando
“socializar” o corpo, isto é, torná-lo subjugado
aos interesses sociais vigentes. FOUCAULT
(1999, p. 121): “A minúcia dos regulamentos, o
olhar esmiuçamento das inspeções, o controle
das mínimas parcelas da vida e do corpo darão
em breve, no quadro da escola, do quartel, do
hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado,
uma racionalidade econômica ou técnica a esse
cálculo místico do ínfimo e do infinito”.
Este disciplinamento dos corpos ocorre
na microestrutura social, ou seja, nos detalhes
que ocorrem no cotidiano promovendo aquilo
que Foucault (1999) denominou de “quadriculamento dos corpos”, daí se justifica haver semelhanças na arquitetura e imagem das escolas,
prisões, hospitais; como se a disciplina se embrenha em todos os locais, controlando horários, hábitos, transformando o panorama político
social.
Este visão do corpo, de moldá-lo para
torná-lo cada vez mais doutrinado e eficiente,
traz a tona a busca constante do ideal, da perfeição desejada, gerando um processo de exclusão dos que não se enquadram ou não aceitavam este modelo preconizado. Tem-se, então
acentuadas as diferenças, principalmente em relação a noção do pecado, alicerçando, separando em dois extremos aquilo que era considerado correto e não correto, dando-se ênfase para
a recompensa e castigo (FOUCAULT, 1999).

Assim, os princípios do judaísmo cristão que nortearam a vida social da Idade Média apresentam diversos exemplos de como os
portadores de deficiência eram tratados, havendo na própria bíblia indicações sobre os cegos, surdos, mudos, aleijados, e dos mecanismos de diferenciação e preconceito intrínsecos
nos textos escritos, como a condição da deficiência fosse em função do pecado cometido.
De acordo com GIL (2002, p. 10): “Na Idade
Média, eram frequentes os apedrejamentos ou
a morte nas fogueiras da Inquisição das pessoas, com deficiência, pois eram consideradas
como possuídas pelo demônio”.
Estas ações de considerar as pessoas
tidas como não normais ou que não se adequaram aos padrões sociais desejáveis de estarem possuídas pelo demônio não pode ser
visto sob o ângulo da condição da humanidade, mas como um fenômeno histórico que
aconteceu em determinado período e geograficamente localizado, atendendo aos interesses
daquela época. Portanto, talvez não houvesse
maldade nas ações que dizimaram ou vitimaram milhares de pessoas “diferentes” mas a
compreensão de que aquilo era necessário
para eliminar os que não se enquadraram, o
que constituía a lei naquele momento.
Neste mesmo período, havia por parte
de uma ala da Igreja Católica o enfoque de que
os cegos, surdos, mudos, aleijados só vinham
ao mundo como um aviso de Deus de que a
humanidade continuava pecado surgem então
as Santas Casa de Misericórdia, dirigidas pelas
freiras que tinham por objetivo acolher os “diferente”.De acordo com ARIÉS (1981, p. 88):
Na Idade Média, o leproso era alguém
que, logo que descoberto era expulso do espaço comum, posto fora dos muros da cidade,
exilado em um lugar confuso onde ia misturar
sua lepra a lepra dos outros. O mecanismo da
exclusão era o mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém
era mandá-lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. A medicina era uma medicina
da exclusão (ARIÉS, 1981, p. 88).
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Percebe-se a dinâmica da estrutura do
micro cotidiano, as relações que se estabeleciam e eram responsáveis pelas modificações
invisíveis que iam se estabelecendo e dando
novos perfis para a sociedade vigente, mas
alguns aspectos ainda permaneciam como é
o caso dos estigmas, dogmas e preconceitos
arraigados.

Segundo BIANCHETTI (1998, p. 34):
A busca de uma maior acumulação
levou a procura de novos mercados que impulsionaram as navegações, abrindo um período de grande expansionismo, proporcionado
pelas descobertas científicas, paralelamente
às modificações na base material, vão sendo
forjadas, em nível teórico-ideológico, as explicações e posteriormente as justificativas para
a hegemonia burguesa. O que vai ficando claro
ALGUMAS MUDANÇAS SOBRE
na práxis dos homens e das mulheres é que o
INCLUSÃO
teocentrismo vai sendo espaço ao antropocenA passagem da sociedade feudal para trismo (BIANCHETTI, 1998, p. 34).
a sociedade capitalista traduz a mudança do
Esta mudança no cenário social não
rumo do pensamento coletivo, que deixa a produção artesanal e o campo, trazendo para o aconteceu de forma branda, com o simples recontexto da época a produção nas fábricas em cuo da Igreja Católica e dos nobres feudais, foi
série, a formação do proletariado, da maior utili- preciso que a burguesia se impusesse através
zação do espaço urbano. Mais uma vez tem-se de um dos fatos mais marcantes da história
diante dos olhos, a questão da disciplina, do pela busca da liberdade a Revolução Francesa.
esquadrinhamento, da divisão, principalmente
Este movimento esteve calcado nos
na área da medicina social. Segundo ARIÉS
princípios
da igualdade, da individualidade,
(1981, p. 89):
propriedade e democracia. Este era o discurso
O poder político da medicina consiste que pontuava as falas dos burgueses. Porém,
em distribuir os indivíduos uns ao lado dos ou- na prática, havia um grande vazio ou lacuna entros, isolá-los, individualizá-los, vigiá-los um a tre teoria e prática, ou seja, faltava muito para
um, constatar o estado de saúde de cada um, que estes princípios fossem concretizados no
ver se está vivo ou morto e fixar, assim, a socie- dia a dia. Apenas em algumas instâncias houdade em um espaço esquadrinhado, dividido, ve manifestação ou início de uma mudança,
inspecionado, percorrido por um olhar perma- como na esfera dos portadores de deficiênnente e controlado por um registro, tanto quan- cia. GIL (2002, p.11): “Foi apenas a partir da
to possível completo, de todos os fenômenos Revolução Francesa e das suas bandeiras de
liberdade, igualdade e fraternidade que estas
(ARIÉS, 1981, p. 88).
pessoas passaram a ser objeto de assistência
Com a entrada do modo capitalista em (mas ainda não de educação) e entregues aos
substituição ao feudal há um maior controle cuidados de organizações caritativas e religiona esfera urbana, principalmente na área da sas”
medicina que busca organizar e estruturar os
hospitais com os internamentos e consequentemente vigilância dos docentes e dos não-normais. A influência do capitalismo no cotidiano
da pessoas é um fenômeno histórico, pois pela
primeira vez o homem passa a ter controle
sobre a natureza, não tem sua vida vinculada
apenas a busca da subsistência, mas é possível acumular bens, avançar na área da tecnologia impulsionando e desenvolvimento social.

Mas, fazendo uma análise profunda, o
que se pode afirmar é que na verdade a burguesia enquanto classe hegemônica passa a
realizar segregação dando mais ênfase a propriedade e ao individualismo. Assim, a grande
maioria proletária permaneceu à margem do
processo social no que se pode denominar de
síndrome de exclusão.
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Nas ideias que fazem ou tecem o cotidiano há que se referir da passagem da produção artesanal para a produção em série,
que veio beneficiar os burgueses com o chamado “lucro”. Assim, surge a necessidade do
especialista, que deveria mostrar eficiência e
empenho numa determinada área, havendo o
desenvolvimento da chamada linha de montagem, onde a divisão de tarefas constitui na
chamada divisão de trabalho. Todos estes fatores tiveram interferência direta no aspecto de
vida da sociedade. Para exemplificar basta verificar segundo GIL (2002, p. 10) que no século
XIX e princípios do século XX a esterilização foi
usada como método para evitar a reprodução
desses “seres imperfeitos”. Portanto, tudo aquilo que modificou a sociedade de uma maneira
geral, teve influência na vida de cada indivíduo,
principalmente dos chamados não-normais.
Ainda no século XX há que se fazer referência ao nazismo, uma das piores formas
de estratificação e exclusão, onde não havia
lugar para os “diferentes”, onde verdadeiras
barbáries foram cometidas em nome de uma
raça superior. Além deste fato lamentável que
marcou a história, ainda faz-se mister levantar
o tratamento dispensado em diversos países
desde o isolamento através do internamento
em asilos.
Foi após a 2ª guerra mundial que os
“portadores de deficiência” passaram a ser vistos como cidadãos com direitos e deveres,havendo a preocupação em garantir o acesso a
oportunidades sendo valorizados e, podendo
finalmente ter o direito de se integrar a vida
social. Em alguns aspectos isto ainda constitui
em utopia, pois, o quadro que se apresenta no
final do século XX, início do século XXI é a presença de preconceitos relacionados a visão de
que no mundo capitalista sobrevive quem produz ou está atualizado, acompanhando o ritmo
vertiginoso de informações e transformações
que ocorrem num tempo virtual, cabe a reflexão do tipo de inclusão que se quer promover.
BIANCHETTI (1998, p. 39):

Chegamos, assim, ao final do século
XX, quando se desenha um quadro que em absoluto nos surge tenha havido uma melhora na
forma de conceber e tratar os chamados indivíduos excepcionais. Se somarmos ao estigma
que ainda continua presente a demonstração
do welfare state, com a supremacia das políticas neoliberais agregada ao desemprego conjuntural e estrutural em ascendência, teremos
uma visualização da dramaticidade da situação
desses indivíduos. Ao pensarmos na produção
da existência, a questão que se coloca é que
lugar cada indivíduo ocupa no processo produtivo? Cada vez mais parece claro que o “deus”
dos dias atuais se chama capital, e que o pecado na religião do capital é não ser produtivo
(BIANCHETTI, 1998, p. 39).
Desta maneira, o que se percebe é que
se reproduzem velhos preconceitos, apenas
modifica-se a história e a localização geográfica. É preciso que a inclusão não se transforme
num discurso vazio de respeito as diferenças,
mas seja uma realidade presente no dia a dia
de qualquer que seja a aldeia cultural. De acordo com a UNESC, apud. GIL (2002, p. 11) as
histórias da humanidade divide-se em cinco fases, a partir do modo como os portadores de
deficiência foram tratados e considerados.
1- Fase filantrópica – em que as pessoas deficientes são 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 “inválido”
implica a institucionalização da ajuda e da assistência social;
3- Fase dos direitos fundamentais,
iguais para 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 contin1040
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gente 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 mascarando com defesa dos direitos
de “igualdade” agrava essas diferenças, agora
é o conceito de “norma” ou de “normalidade”
que passa a ser posto em questão.

No mundo inteiro esta ideologia da exclusão se fazia presente, localizando-se geograficamente, como é o caso dos Estados Unidos, onde os mais abastados não aceitavam
suprir com impostos a necessidade de escolas públicas. Segundo KARAGIANNIS apud.
STAINBACK (1999, p. 36):
Para a maioria dos alunos pobres dos
Estados Unidos, fossem de um grupo minoritário ou com pessoas deficiência, a primeira
dificuldade era simplesmente ter acesso à educação. Em 1779, Thomas Jefferson propôs um
plano para o primeiro sistema educacional sustentado pelo Estado para ajudar a proporcionar
educação aos pobres de Virgínia. Na época, o
plano foi rejeitado devido à “recusa dos cidadãos abastados de pagar impostos para a educação dos pobres ( STAINBACK, 1999, p. 36).

Mas, como diz ainda a UNESCO, estas
fases só aparentemente se sucedem de forma
cronológica. Na verdade, o que acontece é que
estas diferentes atitudes e concepções sobre
as pessoas com deficiência se sobrepõem,
mesmo nos nossos dias. A ideologia que se
perpetuou ao longo da história previa que a
No Brasil, a inserção do conceito de
educação não era para todos. Segundo BIAN- escola pública iniciou bem mais tarde que no
CHETTI (1998, p. 40):
restante do continente Americano, permanecendo por muito tempo a exclusão dos pobres
No livro A riqueza das Nações, deixaria e das mulheres, demonstrando que educação
bem explícito: para o povo dever-se-ia dar a era privilégio de poucos, muito poucos. As eseducação em doses homeopáticas, já que não colas, quando existiam, obrigavam apenas os
tinham condições nem necessidade de muita filhos da elite de preferência do sexo masculieducação. Aliás, isso poderia ser até prejudi- no. Não havia espaço para as mulheres neste
cial, pois os indivíduos poderiam ser levados cenário social, nem para os negros, pobres e
a revoltar-se. Embora hoje, no nível do discur- mais ainda para os portadores de deficiência.
so, manifestações desse teor já não apareçam De acordo com PENIN (2001, p. 21):
mais, no nível concreto a tradução dessa realidade é: para os pobres, uma pobre educação
De maneira geral, pode-se dizer que,
(BIANCHETTI (1998, p. 40).
começando com os jesuítas, nossos primeiros educadores, houve desde o início muito
Há inúmeros exemplos de filósofos e improviso em nossa educação e a oferta de
pensadores que marcaram época, referindo-se matrícula era precária. A Constituição do Impéa educação, pregando discursos que na práti- rio outorgada pela coroa em 1824, estabelecia
ca se traduziram com a elite tendo acesso aos que a instrução primária seria gratuita a todos
meios educacionais e o proletariado ficando os cidadãos. A situação educacional, porém só
com a função de executar as tarefas manuais, veio a se modificar já na República, no início
ou seja, ocorreu a divisão: elite (homo sapiens), do século XX, por volta dos anos 20 e 30. ali
proletariado (homo faber). Havia uma homoge- então, as escolas, quando existiam, sobrevineização de toda a educação e só passado viam as custas de iniciativas isoladas. Esse era
séculos foi se percebendo que o meio social é o caso das escolas que funcionavam na casa
heterogêneo, necessitando que se respeite as da professora (PENIN, 2001, p. 21).
diferenças.
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Então, o que fica claro era a preocupação em atender uma demanda muito pequena,
a elite, a qual tinha ou detinha o poder, mascarando-o com o pensamento de que eram
melhores preparadores, possuíam o conhecimento necessário para manutenção do status. Retrocedendo nessa análise histórica das
condições educacionais, de a sociedade grega
a proposta de uma educação igualitária fazia
referência a forma como se organizava a sociedade, haja vista que não havia espaço para os
escravos, onde só restava o trabalho, portanto
para as demais classes, que detinham o saber,
a educação era homogênea e atendia a todos.

Como este modelo educacional, da
chamada pedagogia da essência não obteve
resultado, porque percebeu-se que um homem
não igual a outro, passa a surgir uma nova
forma de pensar, que está vinculada a pedagogia da existência, onde o enfoque situa-se
justamente no fato de que os homens não são
iguais. Surge a escola nova, buscando desfazer velhos paradigmas, deixando de lado a
homogeneidade e trazendo o conceito da heterogeneidade, dos seres humanos com características distintas, garantindo e dando atenção
aos diferentes, tidos como não normais. Neste
sentido, há um avanço significativo a partir do
momento que se começa a enfatizar as especiJá no sistema feudal, o conhecimento ficidades próprias de cada um.
era privilégio daqueles ligados a Igreja e aos
nobres sendo que os camponeses não pertenFaz-se mister abrir um parêntese no
ciam a esta esfera, e eram naturalmente “des- que tange a concepção de infância que se ticartados” dos quadros educacionais, vivendo nha, ou seja, como era vista a criança neste
a margem do processo social. Pela democrati- mundo adulto, as suas reais possibilidades de
zação da escola, os mais pobres podiam che- um desenvolvimento saudável e global (aspecgar a pertencer a outra classe. Neste partido, a tos cognitivos, afetivos, sociais, culturais e físiescola abre espaço para todas as classes so- cos). Na verdade, até meados do século XVIII,
ciais. Mas, isto não significa que apenas dan- a criança era vista como um adulto em miniado abertura para todos e fazendo uso de um tura, que precisava de cuidados para crescer.
mesmo princípio, que era homogeneidade, to- Há descrições que colocam a criança como
dos, principalmente os menos favorecidos não um ser encantado ou portadora de um mal que
tinham condições de competir, pois não lhes apenas o tempo curaria. Portanto, a infância
era oferecido metodologias diferenciadas nem na verdade era compreendida como uma pasoportunidade para garantir a apreensão do sa- sagem até a fase adulta, sem que houvesse o
ber ou mesmo integrar-se, o que mais uma vez discernimento de sua importância e do próprio
produzia uma política excludente.
fato de que a criança era um ser com características próprias, com desejos e voltados, sonhos e fantasias, experiências vivenciadas, enfim, um indivíduo social. Esta compreensão só
começou a dar sinais de ser visualizada com
Rousseau (1712/ 1778), o qual é um defensor da infância. De acordo com BIANCHETTI
(1998, p. 43):
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J.J. Rousseau, com uma vigorosa e,
para o seu tempo, adiantada teorização sobre
o mundo da criança, coloca-se como paladino
na defesa da infância, chocando-se frontalmente com as idéias sobre a natureza humana predominantes no século XVIII. A natureza quer,
exige que a criança seja tratada como criança,
afirma. Com isso, debatia-se contra a concepção de infância como se fosse um adulto em
miniatura. Atacava outra idéia errônea de seus
contemporÂneos, que acreditavam serem as
criança portadoras ou presas de um mal que
só o tempo curaria (BIANCHETTI, 1998, p. 43).
O pensador Pestalozzi, baseou-se no
pensamento de Rousseau para trabalhar com
as crianças abandonadas e excluídas do sistema formal de ensino, além de Froebel , que
criou os jardins de infância, respeitando a criança como indivíduo.
Avançando no tempo, no século XX,
grandes nomes fizeram e fazem a história educacional, como J. Piaget, com a teoria do construtivismo, Vygotsky, que traz no âmago de sua
teoria uma visão sociointeracionista. E, como
fica a educação dos portadores de deficiência
no contexto histórico? Como já foi salientado
anteriormente, se as próprias criança tidas
como normais eram excluídas, o que se dizer
dos classificados e rotulados como não-normais? Sabe-se que até a Idade Média, havia
a preocupação em eliminá-los. Já com o início
da Idade Média, a preocupação era a relação
com o pecado, com o certo e o errado, com a
não possibilidade de acesso aos meios educacionais.
Na Proposta Curricular (1998, p. 63),
há a seguinte análise sobre esta questão:
As estruturas sociais eram definidas
por leis divinas, sob o domínio da Igreja Católica, em que qualquer idéia ou pessoa que pudesse atender a essa estrutura teria de ser exterminada. A Inquisição religiosa bem cumpriu
este papel, quando sacrificou como hereges
ou endemoniados milhares de pessoas, entre
elas loucos, adivinhos, alucinados e deficientes
mentais.

Na Reforma Luterana, o tratamento
dado aos imbecis, idiotas e loucos não se diferencia muito da Inquisição católica, eles permanecem com uma rigidez ética carregada de
culpa porém.com responsabilidade pessoal. A
explicação reside na visão pessimista do homem entendia como uma besta demoníaca,
quando lhe vem a faltar a razão ou ajuda divina
(BRASIL, 1998).
Aos poucos, porém, a questão dos que
não se encaixavam dentro dos padrões de normalidade passou das mãos da Igreja para a
área médica, num processo lento, haja vista
que demorou muito tempo até que as peculiaridades e especificidades dos deficiente pudesse ter espaço. Como havia esta teoria do
inatismo, ou seja, de que nada adianta fazer
pelos deficientes, havia outra corrente que defendia a sua integração como é o caso de Jean
Itard (1774 – 1838) e Seguin (1812 – 1880)
além de Maria Montessori (1870 – 1952), que
edificaram outro pensamento a respeito da deficiência nos séculos XVIII e XIX.
De acordo com BIANCHETTI (1998, p.
46), as propostas deixadas por Itard no que
tange a educação especial:
Os estudos e as pesquisas de3 J. Iard
estabeleceram as bases para a revolução da
educação especial, na medida em que suas
descobertas, bem como seus posicionamentos, serviram de base para propostas que podem ser consideradas conquistas disponibilizados aos estudiosos e àqueles que trabalham
com indivíduos considerados deficientes: Destacam-se: *a possibilidade e a necessidade da
ação preventiva, *a educabilidade dos indivíduos que, dadas as suas diferenças, não se enquadram nos padrões considerados normais, a
integração desses indivíduos como meio e fim
(BIANCHETTI, 1998, p. 46).

1043

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

Este ligado é bem atual e, pode servir
de proposta em qualquer sociedade que queira
avançar na área da inclusão. Na Idade Contemporânea, o estudo se baseia no próprio homem
e nas múltiplas relações por ele estabelecida.
Daí a presente política da integração, de oferecer a oportunidade para o deficiente fazer
parte do meio em que vive como cidadão. Talvez isto esteja ainda no nível do discurso, mas
em vias de se tornar real. Deve-se salientar
que ainda existem resquícios da fase clínica/
assistencialista, mas há indícios da construção
a consolidação dos direitos de integração dos
portadores de deficiência. Segundo AMARAL
apud. Proposta Curricular (1998, p. 63): “Beneficiando-se (ou ajudando a promover?) de toda
uma realização dos direitos humanos e na esteira que inclui a mulher, a criança, o índio, o
negro, o idoso... a pessoa com necessidades
especiais pode começar a ser olhado e a olhar
para si mesma, de forma menos maniqueísta,
nem herói nem vítima, nem deus nem demônio,
nem melhor nem pior, nem super-homem nem
animal”.

Nesta década, a crença era de que
as classes especiais ou escolas especiais supririam todas as necessidades de integração
dos tidos como não normais, por apresentarem ou disponibilizarem todos os recurso para
garantir a melhoria na qualidade de vida dos
mesmos. Assim, todo planejamento, execução
e avaliação das atividades desenvolvidas estava centrada no aluno e no pensamento inatista
de que a deficiência do sujeito não podia ser
transformada nem na questão comportamental
nem na capacidade intelectual.
Assim, surgiram os teste de prontidão,
aptidão, coeficiente de inteligência, como dispositivos capazes de “medir” o grau de normalidade, camuflando o que era denominado de
integração, o que na verdade não passava de
resignação, imobilismo, o que explicaria que à
educação não cabia superar as diferenças.

Na década de 80 o princípio de educação para todos, sugerindo a ruptura com modelos arcaicos que incentivam o preconceito,
teve na sua prática, a campanha pela matrícula
e em conjunto a possibilidade da integração do
portador de necessidade especiais na escola
regular.
Só que esta política de integração mesmo estando sendo discutida na sua essência
encontro na escola a mesma segregação social que deixa expostos os grupos mais vulneráveis como mulheres, negros, idosos, como
também mais especificamente os portadores
de necessidades especiais. Mesmo a escola
tendo incorporado o princípio constitucional de
Educação para todos ainda não abre espaços
para a grande massa diversificada no que se
refere as metodologias, conteúdos, mecanismos de transmissão de conhecimento baseando-se nos princípios da homogeneidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

inclusão social já é uma realidade em muitas escolas, mas a forma como este
processo vem acontecendo tem múltiplas facetas, haja vista que são muitos percalços, erros e acertos, preconceitos que se perpetuaram e precisam ser desmistificados, relações que se estabelecem e necessitam de apoio e orientação, enfim, é uma temática em permanente construção, o qual depende da vontade dos professores e especialistas
envolvidos com PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência).
Falar sobre inclusão é analisar em profundidade a questão do preconceito e da segregação que estão presentes no cotidiano. Embora haja indícios de mudanças, a forma como se
olha e se trata o PPD ainda é preconceituosa, carregado de valores históricos arcaicos impondo
um certo receio e medo naqueles tidos como “normais”. Isto tudo em função da história que se
construiu de marginalização, da criação de estigmas em relação aquilo que é diferente dos padrões convencionais. Lidar com esta situação exige romper com velhos dogmas, criando novos
vínculos, onde o respeito as diferenças é a palavra de ordem.
Para mudar a consciência da sociedade a caminho é a educação, o trabalho realizado
nas escolas, daí a necessidade de que a inclusão não seja apenas uma teoria, mas que seja
uma prática cotidiana, onde PPD tenha direito de desenvolver suas potencialidades, respeitando
suas limitações, dando-lhe a oportunidade de desenvolvimento, seja cognitivo, afetivo, social,
a partir das diferenças integrando-o na comunidade onde pode ser e atuar como cidadão. Na
proposta curricular (1998, p. 67), encontramos o seguinte pensamento a esse respeito: “As pessoas com necessidades especiais por terem impresso o estigma da incapacidade, têm vivido no
decorrer da história a negação do acesso a este conhecimento. Isto implica uma dupla tarefa de
rompimento: a primeira diz respeito a condição de deficiência como incapacidade e a segunda a
condição de analfabeto. A escola pode contribuir significativamente para esta ruptura, se definir
como proposta uma alfabetização que gere espaço para o dizer, ouvir, o negociar, o discordar,
o ajudar”.
Assim, a escola regular precisa estar preparada para receber as crianças com necessidades especiais, com espaço físico adequado (rampas de acesso adaptação nos banheiros e
nas salas de aula), professores qualificados que fazem uso de uma metodologia que privilegie
as diferenças oportunizando a aprendizagem de todos, de maneira significativa.
No que tange os professores faz-se mister ressaltar a importância da orientação apoio
dos especialistas para formular estratégias, definir objetivos, colaborar na adequação da metodologia, mostrando possibilidades que podem ser aplicadas na sala de aula para promoção
do processo ensino aprendizagem de crianças com necessidades especiais. É preciso que o
docente tenha claro que, para a pessoa com necessidades especiais, ter o domínio das múltiplas formas de linguagem, principalmente a escrita, é sinônimo da interação social, de estar integrado no contexto e na vivência diária, podendo
questionar, discutir, propor mudanças, desenvolvendo o pensamento
abstrato.
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A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA PARA
O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

RESUMO: O presente artigo, por meio de pesquisas bibliográficas pretende refletir sobre a contribuição da música para o processo de desenvolvimento infantil, bem como sua relevância
na estruturação da autonomia e a possibilidade da aplicação no processo formal de ensino
aprendizagem, de forma lúdica e prazerosa, para tanto, os objetivos trabalhados foram: investigar a importância da música no desenvolvimento das crianças na vida escolar; conceituar a
música e a sua importância; analisar as diferentes concepções de música e sua importância
para a formação da criança.

Palavras-chave: Música; Contribuição; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Musical requer conhecimento, sensibilidade, e disponibilidade para
proporcionar aos alunos que estão na fase de alfabetização.Esse ensino deve ser
prazeroso para a criança e despertar o prazer pela música, por meio da socialização que possibilita.
Cantar e fazer música estão entre as atividades de aprendizado mais divertidas para as
crianças. Por terem ambos os elementos - prazer e aprendizado - são considerados métodos
essenciais para reforçar as habilidades básicas em numeracia e alfabetização.
A música estimula a socialização, a aquisição de vocabulário, às trocas de experiência
entre aluno - aluno, aluno - professor. Todos fazem parte do contexto onde a música é a linguagem facilitadora de diálogo, cultura, e prazer pelo novo conhecimento.Segundo Brito (2003, p.
32):
Desde pequena, a criança vive cercada por sons, que ajuda no seu desenvolvimento, e
nas suas percepções sensório motoras, ou seja através do choro, grito , risadas, sons que estão
perto, como o de brinquedos, também o da chuva do vento, ajuda a criança a conhecer o mundo
sonoro a sua volta. A música é uma das formas de representação simbólica do mundo, onde
podemos nos conhecer e conhecer os outros (BRITO, 2003, p. 32).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que para que a aprendizagem seja
concreta na formação do cidadão é necessário que todos tenham a oportunidade de participar
como agentes ativos, sendo ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, dentro ou fora
da aula (BRASIL, 1997):
A presença da música na alfabetização contribui com a memória, na inteligência e também ajudando na inclusão de crianças com algum tipo de deficiência, pois alivia, relaxa, ajuda
no desenvolvimento social, também na sua convivência com os demais com quem se relaciona
(SNYDER, 1994, p. 37).
Para Snyder (1994) a música contribui para deixar o ambiente escolar mais gostoso,
estimulador, onde a criança tenha vontade de aprender; é uma alegria que propicia ao aluno. A
criatividade e a socialização auxiliam no processo ensino aprendizagem, sendo assim se tornam
fatores que dão imensas possibilidades da intervenção da música na vida escolar. A linguagem
musical desenvolve as crianças no contexto social, gerando interação em diversas áreas, autoestima, no processo motor, equilíbrio, entre outras.
Quando a criança escuta uma música poderá aprender muitas coisas, como ciências,
alfabeto, matemática, entre outras. Portanto, o ensino da música se estende por todas as áreas
da aprendizagem. De acordo com Gordon (2000, p. 6):
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Através da música, as crianças aprendem a conhecer-se a si próprias, aos outros e à
vida. E, o que é mais importante, através da música as crianças são mais capazes de desenvolver e sustentar a sua imaginação e criatividade ousada. Dado que não se passa um dia sem
que, duma forma ou doutra, as crianças não ouçam ou participem em música, é-lhes vantajoso
que a compreendam. Apenas então poderão aprender a apreciar, ouvir e participar na música
que acham ser boa, e é através dessa percepção que a vida ganha mais sentido (GORDON,
2000, p. 6).
Então, é fundamental que a criança consiga compreender a música, dessa forma ela poderá estabelecer vínculos com os gêneros e estilos que mais tenham significado para ela, com
a intervenção da música na vida escolar. A música deve ser compreendida como área de conhecimento, que prioriza a apreciação de categorias a serem trabalhadas na educação, devendo
se fazer presente por meio do espaço escolar, configurando-se como linguagem expressiva do
sujeito em processo de construção do conhecimento, tornando-se essencial para a formação do
ser humano, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, bem como o
potencial criativo do sujeito (GORDON, 2000, p. 6).
A prática da música por meio do aprendizado de um instrumento ou pela apreciação
ativa, potencializa a aprendizagem cognitiva, especialmente, no campo do raciocínio lógico, da
memória, do espaço e do raciocínio abstrato, podendo trazer efeitos significativos na maturidade
social da criança (GORDON, 2000, p. 6).
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A INTERVENÇÃO DA MÚSICA NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A criança está em constante desenvolvimento e a cada fase apresenta um comportamento diferente, tanto o emocional, quanto o
social e o intelectual e ao decorrer das atividades de música a criança pode desenvolver a
sensibilidade, a criatividade, a imaginação, a
atenção, a movimentação e também a socialização. De acordo Weigel (1998, p. 13):

Vivenciar a música possibilita à criança
se envolver e participar do fazer musical em um
estado de entrega e inteireza, no qual a experimentação e apropriação se fazem perante a
experiência musical. Os métodos de educação
musical como propostas de ensino constituem
uma fonte para pensar e realizar a prática pedagógico-musical, de modo que venha atender
as necessidades do cotidiano da sala de aula.
Segundo Penna (2012, p.21): “Em lugar de se
prender a um determinado “padrão” musical,
faz-se necessário encarar a música em sua
diversidade e dinamismo, pois sendo uma linguagem cultural e historicamente construída, a
música é viva e está em constante movimento”

Todos os aspectos do desenvolvimento estão intimamente relacionados e exercem
influência uns sobre os outros, a ponto de não
ser possível estimular o desenvolvimento de
Portanto, uma aula de música torna-se
um deles sem que, ao mesmo tempo, os outros
sejam igualmente afetados (WEIGEL, 1998, p. uma ação significativa para a criança, na medida em que proporciona a articulação entre o
13).
novo confronto com a realidade, oportunizando
Portanto, o desenvolvimento da criança situações de auto expressão e de desenvolse dá em todos os momentos e espaços de vimento. Percebe-se que o ensino da música
sua vida, começando pela família e se alas- contribui para o desenvolvimento como um
trando pela vida escolar ou por qualquer outro todo do sujeito, quando trabalhada de maneira
correta a música é capaz de envolver o sujeiespaço social que ela percorra.
to em um estado interno de plenitude no qual
Mosca (2010, p.37) denota que a músi- a vivência da experiência propicia a criação e
ca “faz parte da nossa história enquanto seres ampliação do conhecimento (PENNA, 2012).
coletivos, culturais e transformadores do mundo”. Portanto, pode-se concluir que a música é
parte integral do homem, uma vez que permite
a sua comunicação e expressão a partir da interação com o meio e com o outro, possibilitando a produção de conhecimento.

A Música tem um papel fundamental
na vida do Homem e, mais especificamente,
no desenvolvimento da criança. A partir das
atividades musicais, a criança desenvolve
sua acuidade auditiva, começa acompanhar
os movimentos, os gestos e também o ritmo
A música enquanto linguagem expres- (PENNA, 2012).
siva torna-se essencial para a formação do hoNo decorrer da infância, a criança comem, uma vez que favorece o desenvolvimento
da sensibilidade estética e artística, bem como meça a desenvolver seu senso crítico, sua
o potencial criativo do sujeito, proporcionando, identidade, seu lúdico, se socializando e a inteportanto o fazer, o apreciar e o interpretar na ragindo com o outro. Segundo Hummes (2010,
p. 22):
música.
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A música pode contribuir para a formação global do aluno, desenvolvendo a capacidade de se expressar através de uma linguagem não verbal e os sentimentos e emoções,
a sensibilidade, o intelecto, o corpo e a personalidade [...] a música se presta para favorecer
uma série de áreas da criança. Essas áreas
incluem a ‘sensibilidade’, a ‘motricidade’, o ‘raciocínio’, além da ‘transmissão e do resgate de
uma série de elementos da cultura’ (HUMMES,
2010, p. 22).
Portanto, a música deve estar presente
nas escolas e nas aulas, nas quais a linguagem
musical irá atribuir significado durante o processo de alfabetização. A música em sala de
aula contribui de forma significativa na aprendizagem da criança, possibilitando a comunicação entre diferentes pessoas, a socialização,
estimulando a compreensão e a participação
de todos em atividades em comum (HUMMES,
2010, p. 22).

A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM
MUSICAL PARA A CRIANÇA

De acordo com Piaget (1964 p.18):
O bebê não se contenta mais em apenas reproduzir os movimentos e os gestos que
conduziram a um efeito interessante, mas varia-os intencionalmente para estudar os resultados dessas variações, entregando-se a verdadeiras explorações ou experiências para ver
(PIAGET, 1964 p.18).
Nesta concepção, o desenvolvimento
da criança é ampliado conforme os estímulos que recebe e reproduz os movimentos de
acordo com suas experiências.A música tem
grande influência no processo de desenvolvimento que se adota como linguagem falada,
contribuindo para o seu desenvolvimento harmônico e global.O processamento da música e
o desenvolvimento da linguagem compartilham
uma rede sobreposta no cérebro. De uma perspectiva evolutiva, o cérebro humano desenvolveu o processamento de música bem antes da
linguagem e, em seguida, usou esse processamento para criar e aprender a linguagem (SOUZA, 2000).

No nascimento, os bebês entendem a
linguagem como se fosse música. Eles respondem ao ritmo e à melodia da linguagem antes
de entenderem o que as palavras significam.É
necessário que a música venha prevalecer
desde os primeiros anos de vida, represenDesde que nascemos entramos em tando fonte de estimulo, equilíbrio e felicidade,
contato direto com a música. Ao acalentar seu despertando a comunicação com os outros, a
bebê a mãe utiliza melodias suaves, o bebê relação com o mundo (SOUZA, 2000).
pela boca já emiti suas primeiras tentativas de
O ensino da música por muito tempo foi
cantos. Ao balançar de uma simples perna, ou
do movimento do seu corpo para frente e para algo restrito, nem todos tinham a oportunidade
trás, Jeandot (1997 p.18) descreve como: “[...] de estudar música, seja por falta de aptidão, removimento bilateral desempenha papel impor- cursos financeiros ou até mesmo de condições
tante em todos os meios de expressão que se favoráveis de ensino. O que nos permite entenutilizam do ritmo, seja a música, a linguagem der a educação musical, tão fundamental para
a formação integral do ser humano, como um
verbal, a dança,[...].”
privilégio para poucos. Souza (2000, p.164),
explica que:
Segundo Jeandot (1997), a música é
um fenômeno corporal. Antes de nascer, no
útero, o bebê, por meio das pulsações do coração da mãe, já tem contato com um dos elementos fundamentais da música: o ritmo.
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Ao incluir objetivos, justificativas, experiências e condições de ensino-aprendizagem
resultantes de uma reflexão profunda, num diálogo permanente com a realidade sociocultural, os relatos apontam elementos importantes
relacionados às práticas pedagógicas de sala
de aula, como, por exemplo, a sua transformação numa ação pedagógica significativa (SOUZA, 2000, p.164).

O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem com que os bebês,
e crianças iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias
curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras
cantadas, com rimas parlendas, reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem (BRASIL,
1998, p.51).

É pertinente ressaltar que a educação
musical como componente curricular não tem
a pretensão de formar músico profissional, e
sim “desenvolver a sensibilidade estética e artística, assim como a imaginação e o potencial criativo” (SOARES, 2006, p.10). Portanto,
todos possuem a capacidade de aprender a
expressar-se por meio da música. Para tanto,
é necessário oportunizar situações propícias à
construção do conhecimento em música, permitindo o acesso de todos à educação.

Muitos estudos investigaram a importância da música no desenvolvimento da primeira infância desde os anos 50. Dois fatos
amplamente aceitos são que as crianças não
expressam música da mesma maneira que os
adultos e que os anos desde o nascimento até
os seis anos de idade são o período mais importante para o desenvolvimento musical de
uma criança. Isso ocorre porque mesmo as
crianças mais novas recebem tons de música
e diferenciam involuntariamente em frequência,
melodia e estímulos (BRASIL, 1998).

A música é uma forma de conhecimento, sendo um meio para o desenvolvimento da
expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de um meio de integração social. Cada sociedade tem uma maneira
de compreender as formas de expressões artísticas e valorizá-las. Valorização esta, que a
música e a educação musical ainda não conseguiram alcançar plenamente nas escolas
brasileiras (SOUZA, 2000, p.164).
Bebês e crianças pequenas imitam a
linguagem que ouvem usando esses elementos do ritmo e da melodia, e esse é o estilo
de fala que conhecemos e amamos em crianças pequenas.A música, além de possibilitar
comunicar sentimentos que não são possíveis
de expressar apenas com a fala, pode auxiliar
no desenvolvimento humano, aprimorando a
sensibilidades, a concentração e a memória.
Para o RCNEI:

Segundo os pesquisadores, os primeiros anos da infância são críticos para aprender
a decifrar os tons da música e criar um sistema
de organização mental para memorizar a música. Isso significa que, como o desenvolvimento
da linguagem, as crianças desenvolvem suas
habilidades musicais imitando e memorizando
ritmos e sons de músicas como bater palmas e
cantar em sintonia (BRASIL, 1998).
No entanto, essa capacidade de desenvolver habilidades musicais é influenciada
por fatores positivos e negativos. Portanto, é
necessária estimulação e exposição suficientes à música e ao jogo musical para ajudar as
crianças a transformar seu potencial em crescimento musical real.
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A INTERVENÇÃO DA MÚSICA NA
ALFABETIZAÇÃO
A música desempenha uma função extremamente importante na vida da criança, revelando por meio do seu modo de pensar, agir
e interagir com o outros, a sua capacidade de
buscar, de explorar, de criar e aprender. Rosa
(1990, p. 22-23):
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).
Ao acompanhar uma música com gestos ou dançar, a criança trabalha a coordenação motora e a atenção; ao cantar ou imitar
sons ela estará descobrindo suas capacidades
e estabelecendo relações com o ambiente em
que vive. Sendo assim, recebe estímulos para
tentar interpretar algumas músicas, dando significado às letra, contribuindo no processo de
alfabetização. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998):
É importante oferecer, também, a oportunidade de ouvir música sem texto, não limitando o contato musical da criança com a canção que, apesar de muito importante, não se
constitui em única possibilidade. Por integrar
poesia e música, a canção remete, sempre,
ao contexto da letra, enquanto o contato com
a música instrumental ou vocal sem um texto
definido abre a possibilidade de trabalho com
outras maneiras. As crianças podem perceber
sentir e ouvir, deixando-se guiar pela sensibilidade, pela imaginação e pela sensação que
a música lhes sugere e comunica. Poderão
ser apresentadas partes de composições ou
peças breves, danças, repertório da música
chamada descritiva, assim como aquelas que
foram criadas visando a apreciação musical infantil (RCNEI, 1998, p.65).

Portanto, quanto mais ouvimos ou executamos diferentes tipos de música, mais nosso cérebro tem que criar conexões e sinapses
para decodificar aqueles sons e atribuir-lhe
significado, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo potencialidades que serão de suma importância para alfabetização (RCNEI, 1998).
No decorrer do processo ensino-aprendizagem é fundamental que se tenha a visão
de que a música está presente em todos os
momentos e lugares da nossa vida, uma vez
que nosso corpo é uma máquina sonora e se
interage perfeitamente com os diferentes estilos musicais, tanto se interagindo como rejeitando, tornando-se imprescindível na aprendizagem da criança (RCNEI, 1998).
O fundamento da leitura é a fala e, para
aprender a falar, as crianças devem primeiro
distinguir a fala de todos os outros sons. A
música os ajuda a fazer isso. Ler é, em última análise, dar sentido às palavras na página.
Diversas habilidades se combinam para nos
ajudar a entender esses significados, incluindo
a capacidade de distinguir entre os sons das
palavras e a fluência da leitura (RCNEI, 1998).
A fluência inclui a capacidade de ajustar os padrões de estresse e entonação de uma
frase, como de zangado a feliz, e a capacidade de escolher a inflexão correta, como uma
pergunta ou uma exclamação. Essas habilidades de processamento auditivo altamente desenvolvidas são aprimoradas pelo treinamento
musical . De acordo com Winn (1975, p.32):
[...] A iniciação musical deve ter como
objetivo durante a idade Pré- escolar, estimular
na criança a capacidade de percepção, sensibilidade, imaginação, criação bem como age
como uma recreação educativa, socializando,
disciplinando e desenvolvendo a sua atenção
(WINN, 1975, p.32).
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Crianças treinadas musicalmente também têm melhores habilidades de compreensão de leitura .A música também pode nos dar
pistas sobre as lutas de uma criança com a
leitura. Depois que as crianças entenderem o
básico de tocar um instrumento, é provável que
realmente gostem de tocá-lo. Cada música que
eles aprendem é uma conquista pessoal. Se
incentivarmos suas habilidades ouvindo-as ou
até mesmo assinando, eles se divertiram muito
tocando seu instrumento (WINN, 1975).

Segundo o autor (2003), a música
como instrumento pedagógico é muito importante trazer contribuições nas disciplinas curriculares, contribuindo significativamente para
que as crianças possam reestruturar suas emoções, alcançando um equilíbrio natural. Quando um professor insere música na sala de aula
é preciso saber que não deve ser algo imposto,
e sim um momento de descontração gerando
uma integração entre os conteúdos curriculares, que irão contribuir para o processo de alfabetização. Segundo Snyder (1994) apud BarreTocar um instrumento ou estar em uma to; Chiarelli, 2011, p.5):
aula de música exige total atenção. Por esse
motivo, a música é uma ótima ferramenta para
a música torna o ambiente escolar mais
aliviar o estresse que ajuda a acalmar a mente alegre e favorável à aprendizagem por propie a aumentar a concentração. A Educação Mu- ciar uma alegria que seja vivida no presente é
sical é uma prática que auxilia no desenvolvi- a dimensão essencial da pedagogia, e é premento da criança, tanto da vida escolar quanto ciso que os esforços dos alunos sejam estiem sociedade. A música é parte integral do mulados, compensados e recompensados por
homem, permitindo a sua comunicação e ex- uma alegria que possa ser vivida no momenpressão a partir da interação com o meio e to presente. Propiciando uma atmosfera escocom o outro (WINN, 1975, p.32).
lar mais receptiva para os alunos, dando um
efeito calmante após a atividade física fazendo
Ao cantar ou ao prestar atenção nas também que reduza atenção em momentos de
músicas a criança trabalha sua concentração, avaliação, podendo utilizar músicas como rememorização, expressão corporal, entre outros, cursos de aprendizado em diversas disciplinas.
sendo fundamental para seu desenvolvimento As atividades musicais realizadas na escola viintegral. Segundo Bréscia (2003, p. 15):
sam a vivência e compreensão da linguagem
musical, propiciar a abertura de mais sensoO trabalho de musicalização deve ser riais, ampliando a cultura geral, facilitando a
encarado sob dois aspectos: os aspectos in- expressão de emoções e contribuindo para a
trínsecos à atividade musical, isto é, inerentes formação integral do ser (SNYDER, 1994 apud
à vivência musical: alfabetização musical e es- BARRETO; CHIARELLI, 2011, p. 5).
tética e domínio cognitivo das estruturas musicais; e os aspectos extrínsecos à atividade
musical, isto é, decorrentes de uma vivência
Os professores ao inserirem as músimusical orientada por profissionais conscien- cas em seus conteúdos deveriam conscientites, de maneira a favorecer a sensibilidade, a zar a sociedade sobre a importância da prática
criatividade, o senso rítmico, o ouvido musical, musical, entendida como linguagem artística
o prazer de ouvir música, a imaginação, a me- organizada e fundamentada culturalmente senmória, a concentração, a atenção, a autodisci- do inseridos valores e significados atribuídos
plina, o respeito ao próximo, o desenvolvimen- aos indivíduos.
to psicológico, a socialização e a afetividade,
além de originar a uma efetiva consciência corporal e de movimentação (BRÉSCIA, 2003, p.
15).
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De acordo com Fonterrada (1994)
Atualmente, a música continua favoreapud Loureiro (2003 p. 114):
cendo a expressividade e socialização. Uma
vez que a criança sente-se inserida no universo
musical, sente que seu gosto musical próprio é
O aprendizado da música envolve aceito e aceita a escolha musical dos colegas,
a constituição do sujeito musical, a partir da ela se sentirá mais segura, mais confiante e
constituição da linguagem da música. O uso certamente poderá aprender e ensinar o que
dessa linguagem irá transpor esse sujeito, tan- sabe e que conhece para seus amigos:
to no que se refere a seus modos de perceber
suas formas de ação e pensamento, quanto
No contato com a música, a criança
em seus aspectos subjetivos. Em consequên- precisa aprender que um som pode se comcia, transformará também o mundo deste sujei- binar com outro som, mas, principalmente,
to, que adquirirá novos sentidos e significados, que é possível imprimir significado aos sons.
modificando também a própria linguagem mu- É isso que fará dela um ser humano capaz de
sical (FONTERRADA, 1994 apud LOUREIRO, compreender os sons de sua cultura e de fazer
2003 p. 114).
entender pelo uso deliberado dessas aprendizagens nas trocas sociais (MAFFIOLETTI apud
CRAIDY, 2001, p.130).
Para os autores, ao usar a música em
suas atividades o professor está ciente que de
Ao aprender o que é cultura e compreuma maneira prática a criança estará aguçan- endendo que os sons de sua cultura podem
do a aprendizagem, a compreensão, a interpre- ser iguais, parecidos ou totalmente diferentes
tação e a fixação dos novos conceitos de uma ao das outras pessoas, a criança irá respeitar
maneira lúdica e criativa. Portanto, a música é o olhar do outro mas, principalmente, a diferenuma atividade fundamental no processo ensino ça, que cada um tem sua opinião e escolha e
aprendizagem, que auxilia no desenvolvimento fazem parte das trocas sociais da vida.
da alfabetização. A música proporciona essa
interação entre os integrantes de um grupo, estimulando e contribuindo com a formação global do ser humano por meio da socialização.
Segundo Rosa (1990, p. 22-23):
A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de expressão física,
através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e rodas 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).

1056

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da Música como processo de intervenção na vida escolar apresenta uma
metodologia pedagógica e significativa, trazendo natureza e caráter, a interdisciplinaridade com
a qual se dinamiza todo o processo de ensino-aprendizagem.
Desde tenra idade, os bebês podem ouvir a diferença entre diferentes tipos de sons.
Depois de apenas algumas semanas, um bebê é capaz de identificar a voz da mãe de outras
pessoas. A exposição à música melhora a capacidade natural da criança de decodificar sons e
palavras.
A Música ao ser percebida pelos professores como fonte de ensino-aprendizagem, as
ações mais comuns realizadas no cotidiano transformam-se em vivências capazes de estimular
o desenvolvimento da criança, persistindo uma forma de preservação social e histórica.
A Música desperta o lado afetivo e sensível do indivíduo, e na vida escolar, os professores podem utilizar essa Arte como forma de contribuição para que as crianças explorem seus
lados afetivos por meio da linguagem musical, na qual influenciará também no processo ensino
aprendizagem de forma significativa.
A presença da música na vida dos seres humanos é incontestável, acompanhando a
história da humanidade; aos longos dos séculos e exercendo as mais diferentes funções, fazendo-se presente em todas as regiões, em todas as culturas, podendo ultrapassar as barreiras
do tempo e do espaço, firmando-se como uma das mais importantes formas de comunicação.
Embora não haja provas de causalidade direta entre música e intelecto, não há dúvida de que a
música ajuda as pessoas a aprenderem, fortalecendo seu funcionamento executivo, memória,
reconhecimento de padrões, habilidades motoras finas, concentração e disciplina - todas as habilidades cognitivas ou físicas importantes que são também é necessário para aprender tópicos
não relacionados à música.
A música encoraja a inclinação das crianças a se mover, desenvolvendo suas habilidades motoras finas e habilidades motoras brutas. Além disso, se o ritmo for muito divertido,
pode-se até perceber que o bebê começa a pular para cima e para baixo, o que ajuda no desenvolvimento muscular, força e equilíbrio.
As crianças podem estar inclinadas a aprender novas músicas e novos movimentos de
dança quando brincam na companhia de outras crianças. Levar uma educação musical para os
anos de formação pode ajudar bastante a desenvolver habilidades de compreensão de leitura e até ajudar as crianças a reconhecer ainda mais as
dicas verbais faladas.
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INCLUSÃO SOCIAL DO AUTISTA

RESUMO: Este trabalho tem como reflexão o processo de inclusão e dificuldades do autista
frente a sociedade. Em relação à inclusão social será abordado: Três graus do autismo para
melhor compreensão do comportamento da criança autista.. Algumas crianças apresentam
dificuldades de emitir sons, gestos, olhares. O foco e subsidiar estratégias que buscam promover uma melhor interação com outras pessoas do convívio da criança autista, promovendo
com isso a inclusão social do autista.

Palavras-chave: Autismo; Inclusão Social; Dificuldades; Graus do Autismo.
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INTRODUÇÃO

E

ste presente trabalho inicia abordando o que é autismo promovendo uma reflexão
na vida de um autista e suas dificuldades de interação social, seus medos anseios
e também o aspecto familiar, bem como os três graus do autismo, vislumbrando
estratégias para melhorar a interação social da criança, como terapia, atividades em grupo e no
meio que a mesma está inserida.
A compreensão do comportamento da criança autista, suas brincadeiras, seus progressos, bem como sua inserção no meio social só será possível se entendermos o que é o autista,
os graus de comportamento e como auxiliá-lo na busca de uma vida produtiva e plena.
Segundo o Instituto Pensi [s.d.] o TEA é uma desordem grave no desenvolvimento do
cérebro, que afeta a vida da criança de diversas maneiras, obtendo várias dificuldades na interação social, na comunicação e no comportamento. Essa temática busca trazer uma explicação
coerente de como o autista age diante de outros indivíduos e suas dificuldades.
Este trabalho abordará estratégias para a melhoria na interação do autista com outros
indivíduos, com o auxílio de especialistas nesse assunto em questão.
Apesar do TEA ser crônico, há meio de tratamento para trazer uma melhoria sobre essas condições em que o autista
se encontra e com esses auxílios a criança ter uma melhoria na qualidade de vida.
Em suma uma breve explicação sobre os três graus do autismo, para melhor compreensão do comportamento da criança autista, dado que em cada grau o autista se encontra com
necessidades diferentes e comportamentos diferentes. Em cada caso precisa de uma atenção
especial e dos especialistas capacitados para este tipo de transtorno.
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O QUE É AUTISMO?
O “INSTITUTO PENSI”, O que é o autismo?, Disponível em minidicionário da língua
portuguesa (FERREIRA, 2000, p. 76) o autismo tem como significado “sm. Psiq. Fenômeno patológico caracterizado pelo desligamento
da realidade exterior e a criação mental de um
mundo autônomo.
O Instituto Pensi [s. d.] esclarece que
o TEA ocorre por haver uma desordem no desenvolvimento do cérebro, afetando o sistema
nervoso. As causas do autismo são desconhecidas. Há suposições, onde a criança herda da
família por bases genética. E fatores ambientais, que seria as complicações no desenvolvimento do feto como stress, infecções, desequilíbrios metabólicos, ou seja, complicações na
gravidez. Sendo assim, esses distúrbios afetam
a comunicação, o comportamento e a interação social da criança.
Pode- se notar essas dificuldades logo
no nascimento ou pode ser diagnosticada no
decorrer do desenvolvimento da criança, geralmente nos primeiros anos de vida (os sintomas
comumente manifestam-se antes dos 3 anos
de idade).
O autismo é apontado como um transtorno crônico, ou seja, dura a vida inteira. As
causas do autismo cada vez mais apontam
para a genética. fatores genéticos são os mais
importantes na determinação das causas (estimados entre 97% e 99%, sendo 81% hereditário — e ligados a mais de 900 genes), além
de fatores ambientais (de 1% a 3%) ainda controversos, também possam estar associados,
como, por exemplo, a idade paterna avançada ou o uso de ácido valpróico na gravidez.
Existem atualmente 913 genes já mapeados e
implicados como fatores de risco para o transtorno — sendo 102 genes os principais.
O tratamento para autismo é personalizado e interdisciplinar, ou seja, além da psicologia, pacientes podem se beneficiar com
intervenções de fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outros profissionais, conforme a
necessidade de cada autista. Na escola, um
mediador pode trazer grandes benefícios, no
aprendizado e na socialização.

O Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA) é uma condição de base neurológica
que afeta as habilidades sociais, a comunicação e o comportamento de uma criança (INSTITUTO PENSI). Como a maioria das crianças
com TEA tem um desenvolvimento neurológico
igual das outras crianças, isto é, irá sentar, engatinhar e andar na hora certa, você pode não
perceber os atrasos nas habilidades sociais e
de comunicação imediatamente, que é onde
estas crianças apresentam maiores dificuldades. Depois de diagnosticado o TEA, olhando
para trás, muitos pais podem se lembrar das
primeiras diferenças de interação e comunicação que passaram despercebidas.
Os sintomas de TEA podem mudar à
medida que as crianças ficam mais velhas e
com algum tipo de intervenção. No entanto,
como muitas crianças com autismo se desenvolvem, mas podem ter outras questões ou
diagnósticos de um desenvolvimento, aprendizado, linguagem ou comportamento diferente.
Outros, embora não sejam muito comuns, podem melhorar tanto que já não podem ser considerados como tendo um diagnóstico de TEA.
O TEA afeta cerca de uma em 59
crianças segundo as últimas estatísticas dos
EUA. Os meninos são diagnosticados cerca
de cinco vezes mais do que as meninas. O
número de crianças que foram diagnosticadas
com autismo vem aumentando desde o início
dos anos 90. Este aumento parece ser multifatorial. As pessoas estão mais conscientes do
TEA, os pediatras estão fazendo mais atentos
ao diagnóstico e fazendo mais triagens, a imprensa tem divulgado muitas informações e as
crianças são identificadas mais cedo, o que é
uma coisa boa.
Além disso, houve mudanças em como
o TEA é definido e diagnosticado. No passado,
apenas as crianças com os sintomas mais graves de autismo foram diagnosticadas. Agora as
crianças com sintomas mais leves estão sendo identificadas e ajudadas. Cada criança com
autismo têm necessidades diferentes. Quanto mais cedo o autismo for identificado, mais
cedo um programa de intervenção precoce
direcionado aos sintomas da criança pode começar.
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Esse é o tipo “clássico” de autismo e
que costuma ser diagnosticado de forma preÉ considerada a forma mais leve entre coce, em geral antes dos 3 anos. Os principais
os tipos de autismo e é três vezes mais comum sinais que indicam a condição são:
em meninos do que em meninas. Normalmen• falta de contato com os olhos;
te, quem possui a síndrome conta com uma
• comportamentos repetitivos como
inteligência bastante superior à média e pode
bater ou balançar as mãos;
ser chamado também de “autismo de alto fun• dificuldades em fazer pedidos usancionamento” (INSTITUTO PENSI).
do a linguagem;
Também é normal que esse autista se
• desenvolvimento tardio da linguatorne extremamente obsessivo por um objeto
gem.
ou um único assunto – e passe horas discutindo ou falando sobre o assunto. Se a SíndroTRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA
me não for diagnosticada na infância, o adulto
INFÂNCIA
com Asperger poderá ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade
De acordo com o (INSTITUTO PENSI),
(INSTITUTO PENSI).
é considerado o tipo mais grave do espectro
autista e o menos comum. Em geral, a crianTRANSTORNO INVASIVO DO
ça apresenta um período normal de desenvolDESENVOLVIMENTO
vimento, porém a partir dos 2 aos 4 anos de
Essa é uma “fase intermediária”, já que idade, ela passa a perder as habilidades inteela é um pouco mais grave que a Síndrome de lectuais, linguísticas e sociais sem conseguir
Asperger, mas não tão forte quanto o Transtor- recuperá-las principais níveis do autismo. Além
no Autista. Nesse caso, os sintomas são muito dos diferentes tipos de autismo, também exisvariáveis. Porém, de uma maneira geral o pa- tem variações em relação aos graus de gravidade. Eles são:
ciente apresentará (INSTITUTO PENSI):

SÍNDROME DE ASPERGER

• quantidade menor de comportamentos repetitivos;
• dificuldades com a interação social;
• competência linguística inferior à
Síndrome de
• Asperger mas superior ao Transtorno Autista.

TRANSTORNO AUTISTA
São aqueles que apresentam sintomas
mais graves que os dois outros tipos de autismo. Neste caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, como os relacionamentos sociais, a cognição e a linguística.
Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos (INSTITUTO PENSI).

• Grau 1 (Leve)
As crianças apresentam dificuldades
para iniciar a relação social com outras pessoas e podem ter pouco interesse em interagir com os demais, apresentando respostas
atípicas ou insucesso a aberturas sociais. Em
geral, apresentam dificuldades para trocar de
atividades e problemas de planejamento e organização.
• Grau 2 (Médio)
As crianças podem apresentar um nível
um pouco mais grave de deficiência nas relações sociais e na comunicação verbal e não
verbal. Têm limitações em iniciar interações sociais e prejuízos sociais aparentes mesmo com
a presença de apoio.
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Além disso, são mais inflexíveis nos
seus comportamentos, apresentam dificuldades com a mudança ou com os comportamentos repetitivos e sofrem para modificar o foco
das suas ações.
• Grau 3 (Grave)
Nesse nível, existem déficits bem mais
graves em relação a comunicação verbal e não
verbal, além de dificuldades notórias para iniciar uma interação social, com graves prejuízos
de funcionamento.
Também apresentam dificuldade extrema em lidar com a mudança e com comportamentos repetitivos – o que interfere de forma
mais acentuada no seu funcionamento. Ainda
contam com grande sofrimento para mudar o
foco das suas ações (INSTITUTO PENSI).

ESTRATÉGIAS PARA INTERAÇÃO
SOCIAL DO AUTISMO
• Seres humanos
O autista é, antes de tudo, um ser humano. Todo ser humano deseja o mesmo: ser
feliz e ser aceito. A sensibilidade e a dedicação
dos familiares vão ser de suma importância
para que a pessoa com autismo se desenvolva
ao máximo. Também é importante que a família
se una a profissionais que entendam a necessidade da criança de se sentir bem (INSTITUTO
PENSI).
• Família
A família é à base de toda criança.
Como os pais, irmãos, avós, tios e demais
reagem, irão influenciar o comportamento, o
bem-estar e o aprendizado da criança. A família deve procurar estabelecer uma boa relação
com todos os que vão cuidar da criança, incluindo os professores, médicos e terapeutas.
Autismo é um trabalho de equipe (INSTITUTO
PENSI).
• Tempo
Os autistas são as criaturas verdadeiramente livres, elas não contam tempo. Em
suas mentes, um minuto pode durar uma hora
e vice-versa. Isso explicaria sua dificuldade em
esperar ou, ao contrário, como podem ficar horas girando objetos, por exemplo. Ensine a eles

que contém o tempo com a ajuda de uma ampulheta ou de um relógio de cozinha. Aos poucos vão aprendendo o nosso sentido de tempo e incorporando à sua rotina. Até os autistas
mais funcionais podem ter esta dificuldade Os
autistas podem tudo o que outros podem, mas
provavelmente irão aprender de um modo diferente, mais lenta ou rapidamente (INSTITUTO
PENSI).

PROCURE A AJUDA DE
PROFISSIONAIS
De acordo com o Instituto “MINHA
VIDA” (2007), autismo é um Transtorno complexo, cujo tratamento exige a participação
de vários profissionais da saúde e educação.
Quanto mais cedo a intervenção terapêutica
multidisciplinar tiver início, mais chances os
pacientes terão de se desenvolver e alcançar
benefícios para a sua vida em vários aspectos.
Procure trabalhar com um psicólogo
ou outro profissional as habilidades sociais da
pessoa autista. As terapias ensinam os pacientes a reconhecerem situações-problema em
potencial e a utilizarem estratégias para que
eles possam lidar com a maioria das situações
(MINHA VIDA, 2007).
Uma situação muito comum é o autista ficar nervoso diante do barulho excessivo e
da presença de pessoas que não pertençam
ao seu ciclo de convivência. Nesse momento,
é importante traçar estratégias para acalmá-lo
(como levá-lo para um lugar calmo e colocar
um vídeo no celular de que ele goste); para
que assim ele consiga permanecer no local
por mais tempo (MINHA VIDA, 2007).

A ESCOLA É FUNDAMENTAL
Segundo ULLIANE (2006), a escola é
uma parte importante da socialização da pessoa com autismo. Isso porque a convivência
permite que o autista seja capaz de compreender as habilidades de socialização, percebendo o que os gestos significam e como interagir
com os colegas Se a criança for para uma
nova escola, ou uma nova sala na escola anti1064
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ga, pode ser importante ver isso antes do início
do período letivo. Esta sala deve ser examinada quanto a possíveis violações sensoriais (por
exemplo, portas rangendo, luzes que podem
estar piscando, ventiladores que podem estar
funcionando em segundo plano, eco ou odores
incomuns);
Se houver disponibilidade de informações sobre a programação da criança para o
próximo ano, talvez seja melhor saber disso
antes do início das aulas; Se houver um novo
professor, este será, naturalmente, um ajuste
considerável. Obviamente, seria útil encontrar
esse professor apenas com a criança e a família antes do início da escola. Para ter uma
noção das expectativas, seria útil conhecer as
regras desse professor da forma mais explícita
possível antes do início das aulas (ULLIANE,
2006).
Se uma criança estiver em uma turma
grande e nova, aprender novos nomes e rostos pode ser difícil. Se as fotos estiverem disponíveis, elas podem ser úteis. Se não, talvez
o professor, pai ou assistente possa ensinar à
criança o nome de um novo aluno a cada dia;Se novos assuntos começarem neste ano, um
aviso prévio sobre o que essa classe envolve é
essencial, e é importante procurar por problemas. Por exemplo, “na minha aula de música,
eu não conseguia entender as palavras que os
outros alunos estavam cantando” Novas aulas
também podem envolver possíveis violações
sensoriais (ULLIANE (2006).
Neste contexto, a sensibilidade e a
compreensão da escola são salutares e os
professores devem ser preparados para a possibilidade de sair com a criança para fora da
sala em caso de intolerâncias e desenvolver
atividades alternativas e compensatórias, buscando assuntos ou meios que o atraia. Tais atitudes evitarão que a criança venha a repudiar
a escola com seus barulhos e regras impositivas e passe a apreciar seu ambiente. Além
disso, é importante tomar medidas que previnam bullying e conscientize a todos na escola
sobre o que significa o Autismo e como proceder com seu amigo autista, o qual costuma
ser socialmente ingênuo e indefeso (ULLIANE,
2006).

EDUCANDO TODA A COMUNIDADE
ESCOLAR
Segundo o “DIS- Diário da Inclusão Social (2017), a inclusão de alunos com autismo
e outros transtornos ou deficiências no ambiente educacional é motivo de ansiedade para todos os membros da comunidade escolar. Muitos profissionais podem ficar inseguros quanto
à sua capacidade para lidar com essas crianças e adolescentes e de compreender suas dificuldades específicas de forma tranquila.
Por isso, o trabalho do pedagogo
precisa ser direcionado tanto para o apoio e
orientação da comunidade escolar quanto ao
processo de aprendizado e ao acolhimento da
pessoa com autismo. À medida que o conhecimento é compartilhado, é formada uma rede
de apoio ao desenvolvimento do aluno com
autismo, que promove benefícios significativos
para a sua evolução (DIS, 2017).
Neste processo, a participação da família e dos demais profissionais envolvidos no
tratamento da criança com autismo, tais como
psiquiatras e psicólogos, é muito importante.
No ambiente escolar, também destaca- se a
atuação do educador físico. Vamos conhecer,
agora, quais são as especificidades do trabalho deste profissional de saúde/educação (DIS,
2017).

O PAPEL DA PEDAGOGIA
A inserção da criança com autismo no
ambiente escolar é fundamental para que ela
possa superar dificuldades e conquistar autonomia e independência.No entanto, engana-se
quem pensa que ao matricular o filho em uma
escola os pais já garantem um atendimento especializado, capaz de atender as necessidades
específicas da criança ou do adolescente com
autismo (DIS, 2017).
Para que o ambiente escolar contribua, de fato, para o pleno desenvolvimento do
aluno autista, a intervenção pedagógica tem
enorme importância. A falta de habilidade para
interagir com o outro em meio às novidades
do ambiente escolar pode deixar as crianças e
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adolescentes com alterações em seu comportamento.O pedagogo é o profissional capaz de
adaptar as metodologias de aprendizagem às
necessidades do autista. Ele saberá considerar
as dificuldades específicas desses alunos, sobretudo no que diz respeito as dificuldades na
comunicação (ULLIANE, 2006).
Assim, o aluno com autismo sentirá
mais segurança para estar presente na escola. O que permitirá o aproveitamento de todos
os estímulos positivos que o ensino e a convivência com os colegas e professores podem
oferecer. Ainda que o tratamento da pessoa
com autismo vise sua inserção nos diferentes
espaços sociais, o trabalho do pedagogo no
ambiente escolar deve proporcionar o ajustamento de horários e rotinas, da grade curricular, dos instrumentos de aprendizado e de toda
a realidade educacional ao aluno com autismo
(ULLIANE, 2006).

EDUCAÇÃO FÍSICA APLICADA NO
AUTISMO
De acordo com o Instituto PENSI, A
educação física é a área do conhecimento
dedicada ao estudo da prática esportiva e do
condicionamento físico como promotores da
saúde.Assim, o educador físico é o profissional qualificado para planejar e supervisionar
a realização de programas de atividade física
junto a pessoas comuns, atletas profissionais e
pessoas com deficiência, incluindo o autismo
(INSTITUTO PENSI).
Para que as crianças e adolescentes
com autismo possam aproveitar todos os benefícios da atividade física, o educador físico
promove a adaptação dos exercícios propostos às habilidades motoras de cada indivíduo,
considerando as dificuldades de coordenação,
equilíbrio ou propriocepção, por exemplo.Neste sentido, é importante que a família forneça
informações relevantes sobre o dia a dia da
criança. Informe sobre as dificuldades experimentadas pela criança com autismo ao realizar
atividades como alimentar-se, vestir-se ou tomar banho (INSTITUTO PENSI).

Com base nessas informações, o profissional de educação física poderá planejar
o roteiro de exercícios que possa aumentar a
confiança e a concentração para a execução
dos movimentos, utilizando uma visão funcional da atividade física. A atuação do educador
físico junto aos pacientes com autismo pode
promover ganhos no aspecto das relações interpessoais. Além dos ganhos em relação à
autonomia e independência para a realização
das atividades diárias (INSTITUTO PENSI).

O ESPORTE COMO ESTÍMULO PARA A
INTERAÇÃO SOCIAL
Os exercícios propostos durante as aulas de educação física, as sessões de ginástica, as aulas de dança, de natação ou de outras
modalidades esportivas estimulam a convivência social entre as crianças com autismo. Este
aspecto é fundamental para o desenvolvimento
da comunicação e da interação social. Considerando que as pessoas com autismo enfrentam bastante dificuldade para se relacionar
com o outro (INSTITUTO PENSI).
Em meio às brincadeiras e movimentos
coordenados pelo educador físico, a criança
com autismo pode experimentar o contato físico e estabelecer formas não verbais de comunicação, ampliando suas experiências sociais
e tornando-se mais abertos e receptivos à convivência com o mundo ao redor. Por fim, a atuação do profissional de educação física também
oferece vantagens relacionadas aos benefícios
da atividade física para a saúde dos indivíduos
como um todo (INSTITUTO PENSI).
Entre estes benefícios estão a melhoria da qualidade do sono, o aumento da capacidade cardiorrespiratória e a diminuição
da agitação e do estresse, sendo que a boa
alimentação é fundamental para otimizar estes
resultados (INSTITUTO PENSI).
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A FONOAUDIOLOGIA NO AUTISMO
Uma vez que um dos principais sintomas do autismo é o atraso no desenvolvimento da comunicação a fonoaudiologia tem importância fundamental no tratamento desses
pacientes.O fonoaudiólogo avaliará o grau de
comprometimento da fala para estabelecer o
prognóstico e planejar a intervenção adequada. Considera-se as habilidades fonológicas,
sintáticas, lexicais, semânticas e pragmáticas
de cada paciente (ULLIANE, 2006).
Assim, a atenção em fonoaudiologia é
fundamental para ajudar as pessoas com autismo a desenvolver a chamada comunicação
funcional. Trata-se do aprendizado voltado para
a aquisição da habilidade de usar a linguagem
em interações estabelecidas com um propósito
determinado e dentro de um contexto (ULLIANE, 2006).
Quando a ausência da fala é total, o
fonoaudiólogo poderá propor, com a ajuda da
família, a criação de um sistema de comunicação alternativa. Outra contribuição importante
da fonoaudiologia para o tratamento da pessoa
com autismo é o estímulo ao processo de simbolização. Esse é fundamental para a adaptação do paciente ao contexto da escola (ULLIANE, 2006). Irá ajudar a pessoa com autismo
a melhorar sua fala e até mesmo aprender a
efetuar contato com os olhos, uma habilidade
fundamental para a interação social.

A IMPORTÂNCIA DA NUTRICIONISTA
As alterações gastrointestinais experimentadas pela pessoa com autismo podem
trazer dificuldades para a manutenção de hábitos alimentares saudáveis.Existe relação entre
o autismo e a disfunção na produção de enzimas digestivas, além da alteração na permeabilidade da parede intestinal e da ocorrência de
reações inflamatórias que podem desencadear
alergias alimentares (ULLIANE, 2006).
Por outro lado, as pessoas com autismo apresentam uma maior propensão ao
desenvolvimento de quadros de obesidade,
especialmente se não forem vencidas as dificuldades de interação social que impeçam a

prática de atividades físicas (ULLIANE, 2006).
Uma vez que a criança autista tende a
desenvolver a preferência por alimentos específicos, a dieta destes pacientes merece toda a
atenção possível por parte dos profissionais da
nutrição. É o nutricionista quem avaliará os hábitos alimentares dos pacientes, considerando
as alterações determinadas pelo autismo e o
perfil de cada paciente para prescrever um plano alimentar personalizado (ULLIANE, 2006).
É importante que toda a família entenda
que uma alimentação saudável, baseada em
uma dieta rica em todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo,
é fundamental para que a criança com autismo
possa superar as limitações do transtorno e alcançar o desenvolvimento mais pleno possível.
Na verdade, a conquista e a manutenção de
um estilo de vida saudável são o objetivo principal da intervenção multidisciplinar em saúde
(ULLIANE, 2006).

COMUNIQUE-SE COM FOTOS E
APLICATIVOS
Incorporar histórias em imagens na rotina das pessoas com autismo, principalmente
diante de assuntos difíceis como a partilha e
comunicação de sentimentos pode ser uma
boa forma de ajudá-los a interagir. Busque na
internet figuras de crianças rindo, chorando,
brincando com outras crianças e use a criatividade para montar historinhas que ensinem
o autista de forma lúdica a lidar com diversas
situações do dia a dia (ULLIANE, 2006).

MUSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
Pais de crianças com TEA estão sempre à procura de alguma alternativa para melhorar a vida destas crianças, e uma destas
alternativa é a musicoterapia Como os estudos
randomizados anteriores sugeriram benefícios
positivos da musicoterapia nos resultados sociais e de comunicação em pacientes com
transtorno do espectro do autismo (ULLIANE,
2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseado em conhecer e refletir de forma adequada, que o autismo é um transtorno de
desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir socialmente com outros indivíduos. Busquei subsidiar de forma clara e direta o que é o autismo, graus do autismo,
estratégias para interação social, mostrando que o autista não pode viver em uma bolha, ou com
limitações. Toda forma de interação deve ser desenvolvida para que o indivíduo tenha uma vida
plena.
Conforme foi demonstrado ao longo do nosso artigo, cada profissional realiza um trabalho específico junto às pessoas com autismo, contribuindo para que esses pacientes possam
superar os limites do transtorno ao seu desenvolvimento e conquistar mais autonomia e independência.
Além disso, a intervenção multidisciplinar no autismo é importante para o esclarecimento
rápido do diagnóstico, permitindo que o tratamento da pessoa com autismo comece o mais cedo
possível, o que permite resultados mais positivos em vários aspectos da saúde dos pacientes.
Uma vez que o transtorno do autismo é uma realidade bastante presente na área de saúde no Brasil, os profissionais devem buscar o conhecimento qualificado sobre o assunto, de um
modo que ofereça os melhores recursos aos pacientes e seus familiares. Com profissionalismo
e dedicação, os profissionais podem oferecer às pessoas com autismo as ferramentas necessárias para vencer as dificuldades e ter uma vida feliz junto à família e à sociedade.
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma desordem que acompanha o indivíduo
ao longo da vida. Você não pode mudar o fato de que uma pessoa tem TEA. Mas o apoio pode
melhorar significativamente a capacidade dessa pessoa para ser bem-sucedido em todas as
áreas da sua vida.
Família, grupos sociais como escola e outros que compõe o circulo da criança necessita
se inteirar que o autismo não é uma doença contagiosa e que eles podem e devem viver o meio
social como todo ser humano que até o mais hábil indivíduo possui limitações, talvez não tanto
expressivas porém de alguma importância para se relacionar .
Toda interação para qualquer indivíduo leva inseguranças, incertezas e frustrações tendo
ou não uma limitação, portanto na escola como em outras situações sociais, as pessoas com
autismo irão desenvolver melhor com a ajuda dos pais. Isso porque o apoio da família é essencial para entender possíveis intercorrências negativas no cotidiano sentidos pela criança e
diminuir, assim, medos e fobias específicas que podem gerar repúdio da criança para encarar
novos ambientes ou até ambientes com os quais já tinha se habituado.
Convide as crianças para brincarem na sua casa e acompanhe a brincadeira para garantir que o autista não se isole. Leve-o para festinhas e outros eventos sociais e aos poucos tente
expandir o limite de tolerância. Por fim conviva, viva interage se relaciona
por completo com um indivíduo autista assim como outra criança será
prazeroso , difícil, frustrante, encantador como qualquer criança se desenvolvendo na sua plenitude.
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O LÚDICO NOS PROCESSOS DE ENSINO
E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O presente artigo busca mostrar a importância de trabalhar com o lúdico para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças na Educação Infantil, pois as brincadeiras e os
jogos infantis são importantes para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, muitas
pessoas desconhecem essa prática pedagógica. A brincadeira na educação infantil significa
para o campo do ensino e da aprendizagem condições para ampliar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação
ativa, espontânea e motivadora da criança. É através da brincadeira que as criam e recriam
acontecimentos e situações vivenciadas no seu cotidiano. A escola tem sofrido modificações
no sentido de possibilitar formas de ensinar, diferentes daquelas em que o conhecimento
como conjunto de regras bem estruturadas, tinha na pessoa do professor o único árbitro.
Nas brincadeiras as crianças transformam acontecimentos que já possuíam anteriormente em
conceitos gerais com os quais brincam.

Palavras-chave: Lúdico; Infância; Brincadeira; Jogos; Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo tem o objetivo, trazer a importância da ludicidade na educação
infantil. As obras das autoras CORIA-SABINE, Maria Ap.; LUCENA, Regina F. de.
Jogos e brincadeiras na Educação Infantil, DUPRAT, Maria Carolina Ludicidade
na educação infantil, RAU, Maria C. T. D. A ludicidade na educação infantil: uma atitude pedagógica. O lúdico na infância tem uma importância na vida da criança e do futuro adulto. O professor
da educação infantil, deve sempre buscar estratégias para trazer a ludicidade em suas aulas de
forma muito responsável e consciente, pois o brincar para a criança é coisa séria.
Segundo Cunha (2008) a função do professor é ensinar, no entanto este ensino deve
ser sempre situado, com os alunos reais com situações definidas. Para isto o professor precisa
ter coragem de se avaliar e mensurar o nível de aprendizado dos seus alunos, analisando os
seus pontos fortes e pontos de melhorias e se possível refazer o seu planejamento didático. Com
essa maturidade do professor para diagnosticar que precisa melhorar e rever possíveis erros e
se necessário refazer seu planejamento para atingir a eficácia.
O brincar para a criança é fundamental, pois através de momentos lúdicos, desenvolve questões como convívio social, autonomia, aspectos psicomotores, psicomotricidade e traz
aprendizagens significativas, que as crianças levarão por toda vida. O professor da educação
infantil, deve dominar os conteúdos curriculares das disciplinas, tendo consciência do perfil dos
seus alunos, independente da idade dos mesmos, identificando os pontos fortes e melhorias
para através do brincar, possa trazer uma aprendizagem significativa.
Ao ler os livros citados acima, pode se perceber, como as autoras mostram a importância da ludicidade na infância e na educação infantil. Ao longo do trabalho, será mencionado
como trazer o lúdico para sala de aula, sua importância e trazer a diferença entre o brincar, brinquedos, brincadeiras e jogos.
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A INFÂNCIA E A LUDICIDADE
Lúdico é um adjetivo masculino com
origem no latim ludus que remete para jogos e
divertimento, através do lúdico a criança recria
e mostra como vê e constrói o mundo. Através da brincadeira, a criança experimenta conhecer o mundo, suas texturas, cores, formas
e sabores. Ainda através do brincar a criança
aprender como se portar no convívio social e
estimula o desenvolvimento do corpo, cognitivo, social e afetivo.
Para Raul (2011, p.29) “O Brincar é
coisa séria! Isso envolve uma atitude por parte
do adulto, seja ela nos momentos planejados
ou livres, seja durante a atuação pedagógica
voltada a aprendizagem significativa”. A brincadeira cria uma ponte entre a fantasia e a realidade, levando a criança solucionar conflitos
por meio da imitação, ampliando assim seu
horizonte de mundo, desenvolvendo suas competências, habilidades e atitudes.

Segundo (VYGOTSKY apud CORIA-SABINE, 2009, p.23) “há uma diferença da aprendizagem escolar, da espontânea que ocorre no
dia a dia, a aprendizagem na escola é sistematizada e trabalha com conceitos específicos”.
Através do brincar torna a criança mais criativa,
desperta a curiosidade, traz autonomia, facilita
o convívio social, aspectos psicomotores e da
linguagem e traz aprendizagens significativas
ao longo da vida.
Winnicott (apud RAUL, 2011, p.105)
“é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto pode ser criativo e
utilizar sua personalidade integral e é somente
sendo criativo que o indivíduo descobre seu
eu”. Portanto o brincar é um agente facilitador,
e cabe ao educador e pais estimular ambientes que promovam a ludicidade para as crianças, seja ambientes planejados, atividades espontâneas, jogos, brinquedos e brincadeiras,
estimulando a imaginação e a fantasia. Pois é
brincando que a criança se descobre, descobre o mundo, aprende, inventa, desenvolve conhecimentos, habilidades e atitudes positivas.
Logo pais, professores e educadores devem
proporcionar momento de brincadeiras, fazendo que os tornem futuros cidadãos críticos reflexivos, com bons hábitos e boas práticas em
sociedade.

O brincar é acima de tudo uma fonte de
prazer e simultaneamente gera o aprendizado,
independente da classe social ou faixa etária a
criança gosta de brincar, estas atividades devem ser entendidas pelos pais e educadores,
que é através do brincar que gera o aprendizado para as crianças. A atividade lúdica na vida
A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO
da criança traz vários aspectos positivos como
INFANTIL
preparar para vida, traz uma liberdade de ação,
autonomia, possibilidade de repetição de expeEducar é ajudar a pessoa a tomar consriências e uma realização simbólica dos deseciência de si mesma, dos outros e da sociedajos através da imaginação.
de, oferecendo ferramentas para que o outro
De acordo com RCNs para a Educa- possa escolher, entre muitos caminhos, aquele
ção Infantil Volume 1, p.23 [...] Educar significa, que for compatível com seus valores, com sua
portanto propiciar situações de cuidados, brin- visão de mundo e com as circunstâncias advercadeiras e aprendizagens orientadas de forma sas que cada um irá encontrar (RAUL, 2011,
integrada. No entanto vale ressaltar que há p.31).
A educação infantil é a base da formauma grande diferença entre brincar em casa e
brincar na escola, pois está ligado diretamente ção do indivíduo no desenvolvimento motor,
na intencionalidade do aprendizado, na escola cognitivo, social e afetivo. Na educação infantil,
tem um propósito uma finalidade, em casa ge- os jogos e as brincadeiras devem estar interliralmente as crianças brincam de forma livre ou gados com a aprendizagem, nos anos iniciais
o educador deve utilizar a ludicidade como realeatória.
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curso facilitador da aprendizagem da criança,
Consequentemente, o lúdico não é exatrelando a teoria a vivência prática, desta for- plorado e a aquisição de conhecimento fica
ma irá estimular seus alunos a ter autonomia e limitada a conceitos e definições pré-estabelesolução dos problemas:
cidos. A criança recebe a informação e a tem
como “verdade”. Não há reflexão, estímulo ao
A ludicidade como recurso pedagógico senso crítico. Diante dessa situação, o educaé muito mais do que um método de ensino na dor deve se readaptar para mudar essa realieducação infantil; é uma possibilidade de dar dade. Convém que ele assuma uma postura
ao educando a descoberta e a construção li- diferenciada, apreenda conhecimento sobre a
vre de sua personalidade e de seu olhar crítico ludicidade, como método para aplicar os concom o meio ao qual pertence (DUPRAT, 2015, ceitos exigidos pelas instituições.
p.10).
Ao compreender bem a ludicidade, o
Outro ponto importante tratado na obra educador possibilita uma reformulação no proé o relato da experiência de duas estagiárias cesso de aprendizagem, e propicia que a criannuma turma de educação infantil, que ao de- ça desenvolva sua capacidade cognitiva.A casenvolver várias brincadeiras, observaram um pacidade cognitiva se desenvolve até mesmo
grande problema: a falta de envolvimento afeti- através de brincadeiras simples, mesmo sem
vo do educador com as crianças.
a intenção de ensinar. Quando o educador se
envolve com afeto, interage e conduz as brincaMuitas vezes as brincadeiras estão pre- deiras, muitas vezes como observador, mediasentes, mas o educador não as vivenciam com dor e não apenas como “cuidador”.
o comprometimento necessário, não oferece
espaço para que a criança exterioriza seus
Vygotsky (1994). Cita: “as brincadeiras,
sentimentos e pensamentos. Não há interação, a criança se expressa, e antes mesmo de saber
prazer e troca de experiências:
ler e escrever exterioriza o que pensa com a linguagem corporal”. “gestos são a escrita no ar”,
A mão na trava para abrir e fechar, é do Dentro desse contexto é necessário conciliar o
professor, sem dúvida. A possibilidade de um lúdico a outras maneiras de expressão como
cotidiano prazeroso, criativo, colorido, musical, as artes visuais, as artes plásticas, a poesia, a
dançante, repleto de movimento, aventura e tro- música, a dança, o artesanato e até a escrita.
cas, dependerão, em muito, das possibilidades
do adulto(OSTETTO, 2004, p.57).
Outro fator é a importância do planejamento tanto da escola quanto dos professoA maior parte das instituições de en- res para preparar o espaço onde a brincadeira
sino de educação infantil apresenta uma me- será desenvolvida, planejar o tempo que será
todologia sistemática, pragmática, que educa utilizado durante a atividade e a seleção dos
sem levar em conta a individualidade de cada materiais, desta forma o educador atingirá a
criança. São salas de aula pequenas, espaços excelência da realização da atividade, indepenexternos limitados e pouco tempo para recrea- dente da faixa etária trabalhada em questão:
ção. Dessa forma, a criança fica impedida de
se expressar, de expor suas dificuldades, dizer
a criança na educação infantil e anos
o que pensa e como se sente.
iniciais do ensino fundamental, o espaço é o
corpo vivido, descoberto e conquistado com
suas próprias vivências, sendo esta a referência básica para que ela primeiro localize a si
mesma no espaço e depois aos outros” (RAU,
2011, p.125).
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Portanto o brincar na educação infantil estimula a criatividade, o desenvolvimento
de habilidades motoras como força, esquema
corporal, equilíbrio, flexibilidade, coordenação
motora, lateralidade, convívio social, ou seja,
elementos ligados a psicomotricidade. A psicomotricidade como o controle mental sobre
o movimento. A criança aprende a ter equilíbrio, controlar a respiração, compreender a lateralidade e desenvolver a coordenação motora fina, fundamental para a aprendizagem. Ao
controlar e conhecer o próprio corpo, a criança
se expressa afetivamente, pois se comunica
através de gestos e movimentos.

por meio de jogos, brinquedos, brincadeiras
como faz de conta, portanto o ludicidade como
um todo deve ser uma ferramenta para o professor da educação infantil.
Rau (2011) afirma “a importância de a
criança construir o seu próprio brinquedo, valorizando o potencial criativo dos educandos,
desenvolve a coordenação motora, o desenvolvimento cognitivo”. A construção do próprio
brinquedo é que pode trazer fatores como a
sustentabilidade, utilizando materiais recicláveis, por exemplo, poderá resgatar brinquedos
tradicionais como pião, estimular a criatividade como citado pela autora e o estímulo do
consumo consciente, onde gera a consciência
na criança que não é preciso ter dinheiro para
ter um brinquedo incrível, pois com criatividade
e os recursos certos podem elaborar os seus
próprios brinquedos.

Na segunda seção: “A ludicidade no
desenvolvimento do ser humano e as implicações para a prática educativa”, a autora novamente discorre sobre essa necessidade de
adaptação do educador, diante das diferentes
realidades. Não basta compreender a ludicidade, mas sim saber condicionar as atividades
Na educação infantil, o lúdico como
lúdicas, de acordo com as diversidades reli- recurso pedagógico direcionado a alfabetizagiosas, culturais, econômicas, para que cada ção, poderá trazer a aprendizagem significaticriança interaja, brinque, participe.
va, é importante que o educador se envolva
neste processo, para que seus alunos atinjam
É preciso que o educador saiba como os resultados esperados, através de jogos e
enfrentar realidades diferentes e direcionar as brincadeiras, as crianças conheçam as letras,
atividades lúdicas a partir de cada contexto, para trazer uma ação pedagógica de forma lúestabelecendo previamente cada atividade. dica.
Apesar da qualidade na formação universitária,
De acordo com Vygotsky apud Raul
muitos educadores embasam em teorias res- (2011) afirma que o melhor método para aprenpeitáveis no mundo acadêmico, com excelen- der ler e escrever é descobrir habilidades dutes professores, a ludicidade precisa ser com- rante situações de brincadeiras. É preciso que
preendida na prática.
as letras passem a tornar-se uma necessidade
na vida das crianças:
Além disso, o educador precisa estimular as brincadeiras, direcioná-las através
As atividades de ensino devem ser orde brinquedos, brincadeiras e jogos, a criança ganizadas com o intuito de estabelecer um dese expressa, aprende e se desenvolve. O pro- safio e o convite ao raciocínio. Para isso, elas
fessor deve considerar também as mudanças devem ser ancoradas nos conceitos já conhesociais intensas e a necessidade do educador cidos pelas crianças, porém devem ter um níde se adaptar, principalmente porque a crian- vel que exija a reorganização do aprendido e a
ça é cada vez mais estimulada e receptora de apropriação de novos conceitos (CORIA-SABIinformações. O professor da educação infantil NE, 2009, p.23).
poderá trazer como momentos do brincar nos
espaços livres, estimulando a criatividade e
imaginação dos seus educandos, atividades
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Portanto se o professor da educação
infantil, no momento da alfabetização, trouxe
palavras que as crianças tenham vivência, facilitará a construção do conhecimento, pois elas
farão associação da palavra com as letras. A
ludicidade na educação infantil torna o professor um sujeito ativo no processo da construção
do conhecimento dos seus educandos, através
de diferentes formas de linguagens como os
aspectos cognitivos, afetivos e sociais.

BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E
JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O brinquedo é fundamental para a
criança, ele dá vida a brincadeira, onde não
há regras, a criança usa a criatividade e a imaginação com o brinquedo. Nos anos iniciais é
interessante trazer brinquedos para a criança
que estimule o comportamento pacífico e colaborativo, pois através dele, prepara a criança
para viver em sociedade. Rau (2011) afirma
que um objeto é considerado um brinquedo
quando atende à função lúdica, que significa
propiciar momentos de diversão.
A brincadeira é uma atividade espontânea, que a criança poderá desenvolver sozinha ou em grupo, através da brincadeira, leva
a criança a solucionar conflitos por meio da
imitação, amplia suas questões afetivas, cognitivas, motoras e sociais. As brincadeiras podem ser educativas, tradicionais, faz de conta
e construção. Duprat (2015) afirma que a brincadeira tem um aspecto mais libertário, pois
ela estimula a imaginação, e deixa que a criança exponha seus raciocínios, pensamentos e
ideias, ou seja, ela se mostra ao mundo, ao
mesmo tempo que se descobre.

Os jogos de regras são um excelente
recurso a ser utilizado na educação infantil e
anos iniciais do ensino fundamental, pois auxiliam o trabalho educativo do professor, que
percebe algumas lacunas no processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil nos aspectos sociais, afetivos e motores (RAU, 2011,
p.160).
A autora traz várias sugestões de jogos de regras que podem ser aplicados em
sala como queimada, corrida de canguru, berlinda, entre outros. O interessante é a proposta
que ela traz, pois ao final de cada capítulo traz
um questionário de atividades para o leitor e
ao final do livro, várias sugestões de brincadeiras e jogos que podem ser desenvolvidos em
sala de aula, de acordo com a faixa etária dos
educandos.Conforme Duprat (2015), o ato de
jogar ajuda a criança no seu desenvolvimento
físico, afetivo, social e intelectual, pois, através
das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal,
reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu
autoconhecimento.

Desde bebê, pode haver estímulos
para os jogos, que podem ajudar a formar um
adulto capacitado para solucionar problemas e
enfrentar situações. Isso porque, os jogos estimulam a criatividade. Rau (2011), afirma: estabelecer o contato direto com contos de fadas
na educação infantil, cria uma ponte direta com
os sentimentos e desejos de cada uma das
crianças, Quem nunca sonhou em ser princesa
ou príncipe? , ou seja, viver o real ensinando a
arte. A arte é de acesso de todos, sem distinção ou exceção, e ao deixar que a criança se
O jogo é caracterizado pela presen- identifique e se descubra.
ça as regras, através dele é possível fazer um
Através dos jogos a criança aprende
trabalho em equipe, trazer um bom relacionamento interpessoal com a turma, desenvolve com muito mais prazer e facilidade, desenvolautonomia, desenvolve a coordenação motora, vendo a capacidade de cumprir e criar regras,
limites e trabalha a ansiedade. Portanto o jogo estabelecendo papéis e permitindo-se criar e
é uma excelente ferramenta para o professor inovar, destacando também que o brinquedo
é o caminho pelo qual crianças compreendem
trabalhar com os seus alunos:
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o mundo em que vivem. É a oportunidade de
desenvolvimento, pois com o jogar e o brincar
a criança experimenta, descobre, inventa, exercita sua imaginação vivendo assim uma experiência que enriquece sua sociabilidade e a capacidade de se tornar um ser humano criativo.
Para Rau (2011), uma dificuldade que
essa concepção de ensinamento apresenta ,é
de como diferenciar as artes e seus significados, porém cabe á nós professoras usarmos
nossa visão de observação e distinguir a prática das habilidades que cada aluno traz de
bagagem. Ainda, de acordo com as pesquisadoras o indivíduo no processo de aprendizagem passa por fases distintas, ampliando a
sua reflexão sobre o seu sistema até chegar
ao seu domínio, vivendo o lúdico. Por meio do
lúdico a criança aprende a ganhar, perder, conviver, esperar sua vez, lidar com as frustrações,
conhecer e explorar o mundo. As atividades lúdicas têm papel indispensável na estruturação
do psiquismo da criança, é no ato de brincar
que a criança desfruta elementos da realidade
e fantasia, ela começa a perceber a diferença
do real e do imaginário. É por meio do lúdico
que ela desenvolve não só a imaginação, mas
também fundamenta afetos, elabora conflitos,
explora ansiedades à medida que assume múltiplos papéis, fecunda competências cognitivas
e interativas.
Segundo Sabine (2009), afirma que
os jogos contribuem de forma prazerosa para
o desenvolvimento global das crianças, para
inteligência, para a efetividade, motricidade e
também sociabilidade. Por meio do lúdico a
criança estrutura e constrói seu mundo interior e exterior. As atividades lúdicas podem ser
consideradas como meio pelo qual a criança
efetua suas primeiras grandes realizações. Por
meio do prazer ela expressa a si própria suas
emoções e fantasias.
O jogo é um estímulo natural e influência no processo de desenvolvimento dos esquemas mentais. Além disso, convém conhecer
bem os jogos e atividades lúdicas, em todas as

suas etapas, objetivos e possíveis resultados
e também aplicá-los em espaços adequados
e adaptados dentro de determinado contexto.
Seus benefícios permitem a integração de várias ações como: a afetiva, a social motora, e
cognitiva, a social e a afetiva. Existem algumas
considerações sobre a função lúdica e educativa do brinquedo. A função lúdica do brinquedo
promove prazer, diversão e até mesmo desprazer, quando escolhido voluntariamente, com
função educativa o brinquedo ensina qualquer
coisa que complete ao indivíduo em seu saber,
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.
Segundo Sabine (2009), acrescenta
que os jogos devem ser utilizados com o objetivo de ajudar o aluno no desenvolvimento do
raciocínio lógico, para que ele tenha clareza
nas funções sociais existentes no nosso dia a
dia. Para uma utilização eficiente e completa do
professor com jogos educativos é necessário
realizar previamente uma avaliação, observando como conduzir cada aluno nesse processo
de socialização, analisando tanto aspectos de
qualidade como aspectos pedagógicos e fundamentalmente a situação pré-jogo e pós-jogo
que se deseja atingir.
O jogo educativo é essencial, pois possibilita a criança uma aprendizagem por meio
das vivências, por meio das quais podem experimentar sensações e explorar as possibilidades de movimentos do seu corpo e do espaço adquirindo um saber globalizado a partir
de situações concretas. A atividade lúdica é
um instrumento que possibilita que as crianças
aprendam a relacionar-se com outras crianças,
promove o desenvolvimento da linguagem e
da concentração consequentemente gera uma
motivação a novos conhecimentos. O eixo da
infância é o brincar, sendo um dos meios para
o crescimento, e por ser um meio dinâmico, o
brinquedo oportuniza o surgimento de comportamentos, padrões e normas espontâneas. Caracteriza-se por ser natural, viabilizando para a
criança há uma exploração do mundo exterior
e interior.
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A brincadeira caracteriza-se por sua
organização e pela utilização de regras; a brincadeira é uma atividade que pode ser tanto
coletiva quanto individual, onde as existências
das regras não limitam a ação lúdica, a criança
pode modificá-la, quando desejar, incluir novos
membros, retirar e modificar as próprias regras, ou seja, existe uma liberdade da criança
agir sobre ela. Para a autora, a brincadeira se
constitui em uma atividade em que as crianças,
sozinhas ou em grupo, procuram entender o
mundo e as ações humanas nas quais estão
inseridas no seu dia a dia.
Segundo Sabine (2009), trabalhar com
jogos é fazer com que a criança aprenda de
forma prática, interativa e alegre, ou seja, participando de atividades mais descontraídas o
aluno se sente feliz e motivado e ao mesmo
tempo adquire o seu conhecimento de forma
prazerosa. As regras de um jogo são feitas para
que a criança adquira valores que possam ser
usados durante toda a sua vida, é por isso que
ao fazer as atividades o educador deve pensar
quais são os objetivos daquele jogo para aquela faixa etária e para a realidade a que pertence
aquele aluno.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O objetivo do ensino de didática é
equipar o aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos que funcionem como recursos
a serem mobilizados em situações concretas
da atuação pedagógica. O ensino de didática
na formação de professores tem por objetivo
conscientizar os alunos quanto às concepções
e conceitos referentes aos disciplinas a serem
ministradas e ao modo de ensiná-las. O professor deve, portanto, buscar meios de ensino
que chamem a atenção ao lúdico, e ao que
interessa para seu aluno. O mundo lúdico é
cheio de fantasias e a arte trabalha brincando “despertando os interesses daqueles que a
buscam”.

Existem inúmeras formas pedagógicas
para se dirigir às ações dos educandos. Crianças de 4 e 5 anos, por exemplo que se encontram na educação infantil, tem visões acentuadas para receber informações e associar
a sua fantasia. Sabine (2009), afirma que o
aprendizado acontece de maneira continuada
e progressiva requerendo ferramentas que possibilitem seu desenvolvimento, o brincar pode
Na infância os jogos são essenciais ser uma dessas ferramentas, aliando o prazer
para o desenvolvimento de construção, estimu- com o aprender.
lando todos os sentidos tais como: psicomotor,
cognitivo, social e emocional, desenvolvendo a
Nos dias atuais a tecnologia avança
capacidade de pensar, refletir, abstrair, organi- aceleradamente inclusive na educação, senzar, realizar e avaliar. Quando a criança joga, do necessário pensar ações pedagógicas que
ela libera e realiza suas energias e tem o poder acompanhem essas tecnologias e que façam
de transformar uma realidade proporcionando com que os alunos se interessem, mas as aticondições de liberação de fantasia. O profes- vidades lúdicas não podem ser esquecidas na
sor da educação infantil poderá trazer jogos co- educação, porque a alternativa de trabalhar de
operativos para seus alunos, estimular o com- maneira lúdica em sala de aula é muito atraenpartilhamento, nestes jogos todos cooperam e te e educativa.
ganham, estimula as interações em grupo, a
empatia e o potencial criativo dos envolvidos.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O tipo de pesquisa foi elaborado através de documentação pedagógica, com autores que falam sobre o tema da infância e a
Ludicidade, brinquedos, brincadeiras e jogos
na educação infantil e a formação dos professores. Foram pesquisados também no Google,
books que ressalta a formação do professor e
sua prática e youtube os assuntos referentes
ao lúdico e a psicomotricidade na educação
infantil, a importância do brincar.
No portal do MEC foi realizada uma
pesquisa para maior compreensão do Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (1998), que ressalta a importância dessa brincadeira, o jogador está nos documentos
oficiais da educação infantil, as brincadeiras e
os jogos devem ser bem planejados pelo educador, pois, se bem utilizadas no processo de
ensino aprendizagem, se tornam um grande
aliado na introdução dos conteúdos. Assim, os
jogos e as brincadeiras ganham cenários e espaço na rotina escolar das crianças da educação infantil e penetram nas instituições infantis
criadas a partir de então.
Esta pesquisa que como aportes os
trabalhos de Rau (2011); Coria Sabini e Lucena (2009) e Duprat (2015) que abordam as
questões sobre a importância da ludicidade
que deve ser valorizada e presente nas atividades pedagógicas que desenvolvem os aspectos físico, cognitivo, afetivo da criança. A
ludicidade está presente nas brincadeiras de
educação infantil discutido neste artigo.Nas
obras analisadas, busca-se, através de estudos
consolidados, evidenciar outros aspectos relacionados à ludicidade, que vão além das atividades meramente recreativas; ou seja, apresentá-la como meio, instrumento que viabiliza o
processo educativo.

As obras referidas têm linguagem bastante acessível, apesar de alicerçadas em obras
de autores consagrados. Além disso, contextualiza historicamente a educação e o desenvolvimento da ludicidade no processo educativo.
Apesar de o assunto ganha relevância no cenário da educação, um problema discutido no
trabalho é a falta de adequação e estrutura da
maioria das escolas para aplicação de jogos
e atividades lúdicas. Além disso, muitos professores não desenvolvem estas atividades por
não adquirirem a técnica necessária.
Sendo assim, as obras literárias analisadas, contribuem para impulsionar estudos e
reflexões sobre a importância do tema “ludicidade” em diversos aspectos, mas principalmente como recurso na aprendizagem. Este
artigo foi complementado com materiais em
vídeos e books que retratam também a importância de ser respeitada a etapa da criança que
brinca e constrói seu conhecimento através da
brincadeira, a escola como lugar de imaginação e ação, a importância do educar e a brincadeira. É através do brincar e tão somente no
brincar que as crianças reproduzem e ressignificam aquilo que está no plano de sua estrutura
cognitiva, o olhar que o professor deve ter e a
didática que irá utilizar respeitando essa brincadeira. Este material pode contribuir para uma
maior compreensão da temática apresentada
neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho nos leva a considerar que a educação está passando por importantes modificações com o mundo globalizado, que o professor da educação infantil, deve ficar atento a
estas mudanças, o universo infantil tem comportamentos e formas diferentes de brincar ao longo
dos anos.
É notório que as atividades lúdicas estão presentes há muito tempo nas escolas, entretanto não se tinha essa percepção de que o lúdico poderia contribuir com o desenvolvimento
das crianças.Estamos na geração da tecnologia, para isto o professor deve analisar as características dos seus alunos e como será abordada a ludicidade dentro do seu conteúdo, ao longo
do trabalho.
O professor identificando estas diferenças dos seus educandos aplica uma educação
personalizada de forma mais direta e pessoal possível, pois o mesmo conhece as habilidades
e competências de cada um, trabalhando com a sua turma de uma forma mais didática dentro
da habilidade deles, podendo expor o seu conteúdo através de músicas e ritmos, peças teatrais,
contação de história, confecção dos próprios brinquedos, exploração da natureza entre outros.
E o mais interessante é que esse desenvolvimento extrapola o “físico”, a motricidade;
alcança competências intelectuais e psicológicas. Ao brincar, a criança aperfeiçoa habilidades
que estimulam sua capacidade intelectiva, além de melhorar a coordenação motora.
Outro tópico analisado é a sociabilização da criança e consequentemente a exteriorização de conflitos, sentimentos e questionamentos vivenciados por ela, através de jogos e brincadeiras (ludicidade). Desta forma o professor traz uma aula interativa, divertida e com um melhor resultado no aprendizado. E como consequência haverá alunos mais motivados, críticos e
reflexivos, independente da idade dos mesmos. É fundamental repensar a postura do professor
mediante essas novas demandas para uma aprendizagem consistente com métodos eficazes
para que venha marcar a história dos seus alunos.
O professor da educação infantil, deve se posicionar como um agente de mudança,
trazendo sempre a ludicidade para suas aulas, pois é através do brincar que gera uma aprendizagem com prazer para seus pequenos educandos. Nesse aspecto, é importante que os educadores sejam reflexivos que estejam preparados para serem mediadores fazendo ligação entre o
aluno e o seu conhecimento, compreender determinados comportamentos, conhecer a criança
de modo individualizado, a fim de viabilizar o processo de aprendizagem. Muitas vezes a criança
apresenta dificuldades cognitivas devido a problemas enfrentados em sua
realidade.
Tendo como resultado disto, futuros cidadãos críticos reflexivos, pois tudo começa na educação infantil, a fase inicial da criança,
que com o tempo vão filtrando a qualidade aprendendo a pensar,
criando novos conhecimentos, habilidades, atitudes e resultado disto, o país vai crescendo e amadurecendo não só intelectualmente
mas economicamente, com uma geração que aprendeu a pensar.
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EDUCAÇÃO a DISTÂNCIA: O PROFESSOR
FRENTE AOS CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS
QUE A DEFINE

RESUMO: O presente artigo aborda sobre a educação a distância e sua importância no acolhimento das demandas sociais da atualidade. Inicialmente reflete sobre a conceituação e definição de educação a distância. Em continuidade, expõe a respeito dos benefícios deste tipo
de modalidade como instrumento metodológico que contempla as variadas rotinas dos indivíduos. Em sequência, explicita sobre o papel do professor no cenário de educação a distância,
valorizando-o enquanto profissional da educação. Conclui, evidenciando que a educação a
distância tem ganhado espaço no meio educacional e que as características correlacionadas
a ela permitem a ampliação de acesso à educação por parte dos indivíduos que desejam estudar. Traz por objetivo contemplar argumentos que favoreçam reflexões sobre a educação à
distância e sua função na sociedade atual. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Educação a Distância; Professor; Formação; Estudantes.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz em seu desenvolvimento explanações a respeito da educação à
distância e sua importância no momento social em que nos encontramos. A educação a distância tem cada vez mais ocupado espaço enquanto modalidade de
ensino. Características inerentes a ela como a possibilidade de flexibilização de horários e estudo nos momentos que os indivíduos encontram de tempo livre, faz com a procura por este
tipo de ensino maximize. Porém, muitas são as discussões a respeito da educação a distância,
uma vez que uma das consequências desta modalidade de ensino se volte para diminuição na
interação professor e estudante, assim como de estudante com estudante.
Portanto, refletir sobre esta modalidade de ensino e sobre os recursos que são disponibilizados aos estudantes é essencial para avaliar o quanto esta educação possibilita a aquisição
de aprendizagens e construção de conhecimentos. Neste contexto, se faz necessário compreender qual o papel do professor e como ele deve articular práticas pedagógicas para minimizar os
impactos das interações mais limitadas que a educação a distância oferece.
Dessa forma, o estudo traz importantes na compreensão sobre a educação a distância
e em como ela pode ser apropriada para a evolução social contemporânea, a qual solicita dos
indivíduos conhecimentos na manipulação de meios tecnológicos, sendo a educação uma forma
de capacitação e qualificação tanto pessoal quanto profissional.
Visa-se com este artigo, repensar sobre a educação a distância para compreendê-la enquanto modalidade de ensino que tem atendido as dificuldades de acesso ao ensino e ampliado
as possibilidades daqueles que haviam desistido de estudar devido a uma rotina corrida vivenciada. A necessidade dobre a reflexão desta temática provêm da forma como muitos indivíduos
ainda enxergam esta modalidade de ensino de forma discriminatória não acreditando do seu
potencial de ensino e de aprendizagem.
Para isso, o trabalho traz por objetivo a promoção reflexiva sobre a educação a distância
por meio de um compilado de argumentos que dissertam sobre esta e seus pontos característicos e fundamentais para que seja visualizada como uma modalidade de ensino eficiente. Para
compor o desenvolvimento do artigo, foi utilizada uma pesquisa de revisão de literatura como
metodologia, a qual contou com a análise crítica-reflexiva de artigos científicos que dissertam
parcial ou integralmente sobre a temática.
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CONCEITUAÇÃO DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Para ser possível refletir sobre a educação a distância, inicialmente se torna necessário entender os fundamentos que levam a sua
conceituação e os elementos que a colocam
como modalidade educacional.
A educação a distância, de acordo
com Bonfim e Hermida (2006), não é uma
modalidade recente de educação, porém está
crescendo significativa na atualidade com a
sociedade se reinventando nos moldes de tecnologia, o que favorece o acesso informativo e
ao conhecimento de um modo mais dinâmico
e mais veloz.
As demandas apresentadas pela sociedade contemporânea têm solicitado dos indivíduos em formação maior acesso aos meios
tecnológicos para o desenvolvimento de habilidades específicas para o meio laboral e relacional que tem se formado com estes avanços
tecnológicos presentes no cotidiano.
Corroborando com esta afirmação,
Costa (2017) coloca que a educação a distância não é uma prática que surgiu a pouco
tempo, mas a concepção que a circunda está
correlacionado a necessidade dos indivíduos
de se apropriarem dos meios tecnológicos
para inserir-se socialmente, em uma sociedade
a qual a tecnologia faz parte de todas as vivências diárias dos indivíduos.
Com isso, o autor expõe que existe a
necessidade de renovar as conceituações que
estão relacionadas ao ensino à distância de
forma a promover um enquadramento da educação no que concerne a construção de um
conhecimento tecnológico.
Para Costa (2017), a educação a distância é alvo de discussões constantes. Inicialmente, a visão que se dava a educação à
distância era o transportar do ensino convencional para o meio tecnológico com um espaço mediador, que se configura com as mídias,
entre o professor e os estudantes.
Porém com os avanços na significação
do ensino a distância, foi possível atrelar o caráter comunicativo ofertado por esta forma de

educação, o qual tem sido subjugado pela importância da relação mais direta dos professores e seus estudantes, o que favorece avanços
nas plataformas de acesso que facilitam esta
relação devido a visualização da fundamentalidade destes agentes do processo de ensino-aprendizagem de estarem mais próximos.
Segundo Bonfim e Hermida (2006),
há muitos conceitos para o ensino a distância, mas a forma mais simplista que a define
se configura como qualquer ensino que se dê
com o distanciamento do professor e dos estudantes.
Os autores ressaltam que há a necessidade de compreender que a educação à distância não pode ter sinônima de tecnologia,
pois a tecnologia é o instrumento que o professor utiliza para o desenvolvimento das suas
aulas, portanto, o professor e o estudante continuam sendo o centro do processo de ensino-aprendizagem.
Ao utilizar dos meios tecnológicos, o
professor está apenas construindo estruturas
metodológicas que permitam o acesso dos estudantes aos conteúdos, as aulas e as práticas
pedagógicas. Como crítica reflexiva, Lemgruber (2020) evidencia que:
Alguns consideram que educação a
distância, por sua natureza, é sinônimo de educação massificada, de qualidade inferior. Efetivamente, tal característica foi marcante nas
origens da EaD. Muitas dessas práticas foram
de cunho tecnicista, enfatizando o material pedagógico (pacotes instrucionais) em detrimento da mediação pedagógica exercida pelo professor. Aliás, em inglês há uma expressão que
as qualificam como pedagogia teacher proof,
ou seja, “à prova de professor”. A falta da presença física do professor condenaria, portanto,
a educação a distância a um estilo frio, impessoal, mais próprio de pedagogias “bancárias”.
Sem dúvida, a existência de cursos de má qualidade reforça a imagem da EaD como negócio
de instituições não idôneas que a têm como
estratégia de corte de custos, para aumentar
sua lucratividade (LEMGRUBER, 2020, p. 5).
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Na visão de Costa (2017), a educação
à distância deve ser vista como uma modalidade de ensino que utiliza como instrumento
metodológico as mais variadas tecnologias e
que estas são a forma de aproximação dos
professores e dos estudantes.
Para melhor compreender esta modalidade, três pontos devem ter especial consideração: separação no espaço, separação no
tempo e planejamento.
Ainda com respaldo nas ideias de Costa (2017), é possível visualizar que por separação de espaço se têm a presença do professor
e do estudante em locais diferenciados. Estes
estão separados fisicamente, mas se encontram em aproximação pelos recursos tecnológicos.
A separação temporal, também defendida por Costa (2017), mostra que as aulas
podem se dar de forma síncrona (professores
e estudantes conectados juntos), o que permite o compartilhamento de saberes de maneira
mais rápida) ou assíncrona (com estes agentes
utilizando das tecnologias em momentos diferentes, sem o encontro dos dois).
Todos estes elementos devem fazer
parte de um planejamento detalhado que permita a utilização do tempo e do espaço de forma a maximizar as aprendizagens e respeitar
as características de cotidianos específicas
dos estudantes e dos professores.
Ao refletir sobre estas especificidades,
é notável que o mundo tem trazido para os indivíduos rotinas corridas, as quais fazem com
que arrumem um tempo na sua organização
pessoal para o estudo.
Com o ensino a distância e a estruturação de aulas que permitam contemplar as
mais diferentes rotinas dos estudantes, o ensino a distância se torna uma modalidade de
ensino que possibilita o acesso dos mais variados grupos de indivíduos, permitindo o acesso
até daqueles que estão separados em distância das educações formais.
Para a garantia da oferta de um ensino de qualidade aqueles que acessam a educação à distância, Bonfim e Hermida (2006),
apontam que:

Para LANDIM (1997), a EAD pressupõe
a combinação de tecnologias convencionais e
modernas que possibilitam o estudo individual
ou em grupo, nos locais de trabalho ou fora,
por meio de métodos de orientação e tutoria
à distância, contando com atividades presenciais específicas, como reuniões do grupo
para estudo e avaliação. Segundo HOLMBERG
(1981), a característica geral mais importante
do estudo a distância era que ele se baseia na
comunicação não direta. Mas hoje, com as novas tecnologias, a Internet e a Videoconferência, o estudo a distância está também baseado
na comunicação direta (BONFIM; HERMIDA,
2006, p. 168).
Em complemento as colocações dos
autores, Costa (2017) enfatiza que tais combinações devem inferir tanto no individual dos
estudantes quanto no coletivo. Este relacionar-se pelos meios tecnológicos é a base da educação a distância e a instituição que a oferece
deve se atentar a utilização de tecnologias modernas e convencionais para que os estudantes sejam capazes de interagir com elas e irem
assimilando conhecimentos tanto do manuseio
deste instrumento como das aulas que são desenvolvidas.
O estudante com dificuldade de manipular a mídia ao se deparar com a modernização pode ser desestimulado, portanto, até para
o estudante adentrar ao mundo midiático ele
necessita de um aprendizado o que a tecnologia convencional faz com excelência.
Dessa forma, Fromm e Martins (2016)
afirmam que a educação a distância tem ocupado um espaço importante na educação e
com o passar do tempo ela será melhor aceita
pela comunidade educacional e será agregada
a educação formal como forma de trabalho colaborativo.
Ainda a visualização da educação a
distância está mais voltada para o Ensino Superior pelo domínio e maturidade maior deste
grupo de estudantes, mas como a tecnologia
tem chegado as casas de forma veloz e desde crianças os indivíduos passam a ter contato com ela, a escola deverá se reinventar em
breve para conseguir adequar suas práticas
pedagógicas as novas necessidades dos estudantes.
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Assim, From e Martins (2016) observam que a educação a distância possibilita a
construção de um conhecimento mais crítico,
criativo e contextualizado, por dar espaço para
os estudantes refletirem e buscarem formas
para a compreensão dos elementos que o professor passa durante as aulas. É o momento
em que pensam sozinhos e, ao compartilhar
seus pensamentos, entram em contato com visões diferenciados de mundo.
Ressignificar a importância da educação a distância é sincronizar um pensamento
contextualizado com a sociedade atual. Suas
características trazem aspectos de acolhimento
das necessidades do mundo contemporâneo e
atrelam a esta modalidade o desenvolvimento
tecnológico tão encontrado no cotidiano dos
indivíduos.
Entender esta educação com distanciamento físico, mas não um distanciamento entre
professores e estudantes é dar os primeiros
passos para que ela seja cada vez mais reconhecida e inicie um processo que infira em
outras etapas da educação e não somente no
ensino superior.

CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
A modalidade de ensino a distância tem
características que a tornam uma modalidade
de ensino que propicia a construção do conhecimento dos estudantes, assim como favorece
a aquisição de aprendizagens significativas.
Suas especificidades tem atraído estudantes que têm suas vidas corridas e que
não conseguem destinar um tempo para se
deslocar e ter uma educação presencial, mas
vale ressaltar que para o ensino à distância dar
certo, é necessário compromisso por parte do
estudantes, uma vez que as interações professor e estudantes não ocorrem com a mesma
frequência como a das aulas presenciais.

A educação a distância traz diversas
contribuições para o ensino-aprendizado dos
estudantes. Sobre isso, Bonfim e Hermida
(2006) colocam que esta modalidade de ensino vai de encontro ao atendimento das demandas educacionais que a sociedade tem imposto na atualidade.
Esta modalidade, apesar de solicitar
dos estudantes maior compromisso, uma vez
que este tem que se regrar para assistir as aulas, realizar os trabalhos, buscar informações
que agreguem as disponibilizadas pelos professores, possibilitam maior autonomia destes,
assim como flexibilização nos horários e interatividade. Dentre os benefícios da educação a
distância, Alves (2011) pontua que:
A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades
de educação, pois se utilizando de tecnologias
de informação e comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Esta modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação da democratização do
ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos, principalmente por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um
grande número de pessoas simultaneamente,
chegar a indivíduos que estão distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e/
ou que não podem estudar em horários pré-estabelecidos (ALVES, 2011, p. 90).
De acordo com Costa (2017), benefícios como autonomia e comunicação e podem
ser visualizadas com a educação a distância.
Sobre autonomia, o autor expõe que esta modalidade educacional, o estudante tem liberdade para escolher o horário para realizar as atividades, um horário que lhe permita estar atento
somente ao estudo, assim como definir um
local que lhe permita esta concentração para
maximizar seus aprendizados, respeitando seu
ritmo de vida. O estudante neste contexto tem
uma auto aprendizagem o que demanda do
mesmo, comprometimento.
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Em relação à comunicação, Costa
(2017) coloca esta como uma ressignificação
da educação, apontando para as características de ser síncrona com relações mais diretas
entre os professores e os estudantes e assíncrona com um distanciamento maior entre os
dois no que concerne as suas relações, mas
que não deixam de ser efetivas. Estes tipos
de comunicações favorecem o acesso de um
maior número de estudante, mesmo em regiões mais afastadas.
Para Alves (2011), a educação a distância é um instrumento de essencialidade para
o atendimento de um grupo grande de estudantes, atuando de maneira melhor que outras
modalidades sem que se perca a qualidade do
ensino. O que favorece este atendimento são
as tecnologias que vem caracterizando o meio
social atual, tanto na área de informação quanto na área de comunicação. A respeito disso, o
autor coloca que:
Novas abordagens têm surgido em decorrência da utilização crescente de multimídias e ferramentas de interação a distância no
processo de produção de cursos, pois com o
avanço das mídias digitais e da expansão da
Internet, torna-se possível o acesso a um grande número de informações, permitindo a interação e a colaboração entre pessoas distantes
geograficamente ou inseridas em contextos diferenciados (ALVES, 2011, p. 84).
Ao adentrar este assunto, From e Martins (2016), refletem sobre a importância da
educação à distância, evidenciando que:
A Educação a Distância é uma forma
mais acessível de todas as modalidades de ensino, pois se utiliza de tecnologias e de metodologias específicas que ultrapassam obstáculos temporais e geográficos para a construção
e democratização do aprendizado. Ela tem se
desenvolvido em função de um contexto social,
no qual a influência tecnológica reordenou valores e práticas pedagógicas necessárias para
o ensino e para a aprendizagem (FROM; MARTINS, 2016, p. 7).

De acordo com Dias et al (2018), a
educação a distância contempla bem a vida
dos indivíduos que têm rotinas agitadas, dando a estas oportunidades para estudar mesmo
com elas. O fato de poder estudar dentro do
tempo livre que possui e não ter que se deslocar até um ambiente físico específico, facilita
o acesso à educação e expansão do conhecimento.
Porém, os autores ressaltam que não
há só benefícios na educação à distância, existem desvantagens e a que consideram como
maior é falta de interação direta com outras
pessoas. A convivência direta e física entre as
pessoas faz parte do desenvolvimento humano e uma forma de minimizar os danos dessa
falta de interação presencial, a utilização de
recursos de comunicação imediata com chats
videoconferências devem ser inseridos como
ferramenta na educação à distância.
Portanto, Kenski (2010) coloca que a
reflexão sobre esta interação entre pares, aparentemente dificultada pela educação à distância, deve ser alvo de estruturações de meios
que a favoreçam. Atender as necessidades dos
estudantes é o ponto mais importante para que
o processo de ensino-aprendizado se dê e a
construção de conhecimentos significativos
seja constituída e as ações das instituições que
a disponibilizam devem se dar de maneira a
colocar o estudante como o centro do processo de ensino, buscando tecnologias interativas
que aproximam e fortalecem as relações de
professores e estudantes.
Sendo assim, a busca pelos estudos na
modalidade de educação a distância se dá em
caráter de necessidade e é ocasionada pela
rotina que a sociedade contemporânea apresenta. Fatores como a facilitação do acesso
de estudantes que, por vezes, estão afastados
geograficamente das instituições de ensino, é
oferecer um ensino de qualidade e que está
correlacionado a democracia, não sendo privilégios de uma minoria elitista.
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O PAPEL DO PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Segundo Kenski (2010), compreender
o papel do professor na educação a distância
é importante para não desvalorizar sua função
enquanto agente envolvido no processo de ensino-aprendizagem.
Este professor tem todas as responsabilidades que o professor de aulas presenciais
possui, assim como a mesma formação, possuindo apenas uma capacitação e qualificação
a mais para lidar com os meios tecnológicos.
O planejamento continua sendo necessário, mas se dá em uma perspectiva de elaboração de práticas pedagógicas que utilizem
dos recursos midiáticos a favor do desenvolvimento de aulas atrativas e que facilitem as auto
aprendizagens dos estudantes.
A educação tem como finalidade, segundo Kenski (2010), a formação dos estudantes em cidadãos atuantes em sociedade e no
mundo e não somente a capacitação profissional. Assim, a educação a distância tem dentro
das suas responsabilidades a constituição de
metodologias que favoreçam a aquisição de
aprendizagens gerais com as tecnologias que
inferem no poder de tomada de decisões destes.
De acordo com Fromm e Martins
(2016), a formação dos estudantes se deve
dar em uma perspectiva de aumento da capacidade do pensamento crítico-reflexivo, possibilitando atuações que transformem a sociedade
que estão inseridos.
Portanto, dar recursos para compreender os meios tecnológicos que envolvem a sociedade atual, é permitir que estes estudantes
tenham em mãos ferramentas de atuação adequadas as demandas que a sociedade traz, inferindo sobre modificações nesta.
E, como colocam Dias et al (2018), a
formação se deve dar desde as menores idades, mas a educação a distância ainda está
restrita, no Brasil, ao Ensino Superior. A respeito disso, os autores expõem que:

A modalidade do ensino presencial no
Brasil ainda é o modelo tradicionalmente dominante na Educação Superior. Contudo, as estatísticas referentes aos números de alunos matriculados nas Instituições de Ensino Superior,
atualmente, apontam de modo relevante para
uma movimentação de matriculados na modalidade de Ensino a Distância, indicando assim
o surgimento de um novo perfil de aluno (DIAS
et al, 2018, p. 5).
Para Lemgruber (2020), o professor
no cenário de educação a distância tem uma
importante função. O professor não pode ser
substituído por um técnico de informática, afinal ele não está ensinando a mexer nas mídias,
mas sim as utilizando como instrumento metodológico que favorece o processo de ensino-aprendizagem.
Existem, três importantes pontos que
devem ser ressaltados sobre o papel do professor no ensino a distância, sendo: conceber
e estruturar os cursos e materiais; assegurar o
planejamento e organizar a distribuição de materiais e; acompanhar o estudante no processo
de aquisição de aprendizagem. Porém, Dias et
al (2018) adverte que:
A Educação a Distância não é função
exclusiva do professor e sim desempenhada
por um conjunto de profissionais de áreas distintas, mas com o objetivo comum de planejar
e implementar um processo de ensino-aprendizagem efetivo, pois sem essa harmonia a EAD
não acontece. Ela é desenvolvida basicamente
pelos seguintes profissionais: coordenadores
(de curso, de tutoria e de polo), autores (professores conteudistas), tutores (presenciais, de
laboratório e a distância), técnicos (de informática, de laboratório e específicos de cursos),
Web (design e roteirista) e de secretaria (registro acadêmico), que se preocupam com a
qualidade dos materiais e condições de aprendizagem (DIAS et al, 2018, p. 2).
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Na ótica de From e Martins (2016), a
sociedade vai se modificando e esta modificação na atualidade tem se dado de maneira
rápida e dinâmica. Os indivíduos que estão inseridos nela necessitam se atualizar, mas as
rotinas diárias não lhe deixam muito tempo
para isso.
Neste ponto, é visível a importância
da educação a distância para esta atualização e incorporação de novos conhecimentos
que são imprescindíveis nas relações sociais.
A educação a distância para contemplar esta
necessidade dos indivíduos, rompe com as
práticas pedagógicas tradicionais e traz novos
paradigmas para a educação. Nesta vertente,
os autores colocam que:
A EAD seria uma forma de ensinar e
aprender que proporciona ao aluno que não
possui condições de comparecer diariamente
à escola a oportunidade de se apropriar dos
conteúdos que são transmitidos aos estudantes da educação presencial. Uma forma que
possibilita a eliminação de distâncias geográficas e temporais ao proporcionar ao aluno a
organização do seu tempo e local de estudos
(FROMM; MARTINS, 2016, p. 3).
As práticas pedagógicas que a educação a distância envolve, por mais que sejam
diferentes das convencionais de ensino presenciais, segundo Fromm e Martins (2016) necessitam ser avaliadas com constância.
Estas avaliações estão relacionadas a
sempre melhorar o ensino ofertado e qualificá-lo com as necessidades reais que os estudantes enfrentam na contemporaneidade. Por
meio dela são possíveis realizar ajustes que
favoreçam as interações e o processo de ensino-aprendizagem, dando valorização a esta
modalidade que não deve ser mais vista como
ensino complementar.
Sendo assim, Kenski (2010) evidencia
que, os professores que estão envolvidos com
a educação à distância devem ter uma formação que inclua a utilização das tecnologias
para serem capazes de organizar e planejar
aulas que tragam este recurso para auxiliar as
aprendizagens dos estudantes.

Este professor deve ter uma visão crítica sobre a utilização da tecnologia e sempre
se basear na perspectiva se o modo com que
está sendo ofertada aos estudantes tem produzido o efeito desejado. Por isso a grande importância da avaliação.
Dessa forma, o valor do professor na
educação a distância é igual ao professor das
aulas presenciais. O fato de ele não estar constantemente em interações diretas com os estudantes, não significa que não esteja atendendo
as suas funções e responsabilidades de ser
um facilitador no processo de ensino-aprendizagem e os meios mais atualizados de relações interpessoais tecnológicos têm agregado
e favorecido a ampliação destas interações, o
que tem trazido novos horizontes para esta modalidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no decorrer do desenvolvimento do artigo, foi possível evidenciar a importância da educação a distância na atualidade.
O primeiro ponto fundamental desse processo reflexivo é compreender a educação a
distância como uma modalidade de ensino que ocorre com o distanciamento de professores e
estudantes, no que concerne sobre não estarem presentes no mesmo espaço físico e as interações se darem mediante tecnologias diversas que os conectam.
O processo de ensino-aprendizagem ocorre na mesma perspectiva do ensino presencial, o qual necessita da seleção e planejamento dos conteúdos a serem disponibilizados, assim
como a estruturação de metodologias que tenham como instrumento as tecnologias que se
configuraram como facilitadoras da exposição e compreensão dos conteúdos.
O papel do estudante se dá mais ativamente na construção do conhecimento, uma vez
que este deve se apropriar dos conteúdos e estruturá-los, consolidando as aprendizagens adquiridas.
Apesar do ensino a distância se concentrar nas auto aprendizagens dos estudantes, o
professor é o principal responsável por dar subsídios para expansão dos conhecimentos destes.
A tecnologia, neste contexto, permite que o professor elabore metodologias mais atrativas que
favoreçam essa autoaprendizagem.
As relações que podem ser estabelecida entre as características da educação à distância e a sociedade, se dão diante da visualização de que a sociedade contemporânea tem uma
dinâmica que impõe rotinas aceleradas a seus indivíduos.
Neste cenário, a educação a distância com flexibilização de horários e o não deslocamento até as instituições, favorece que os indivíduos tenha acesso ao ensino, utilizando de tempos livres que contemplem em suas rotinas.
Portanto, a educação a distância traz estes elementos que inferem na sua valorização
dentro das modalidades de ensino, acreditando na capacidade humana de aprendizado, desde
que as tecnologias sejam utilizadas adequadamente.
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PSICOMOTRICIDADE INFANTIL

RESUMO: A psicomotricidade é a ciência do corpo e da mente. Ao vermos o corpo em movimento, percebemos a ação dos braços, pernas e músculos gerada pela ação da mente, por isso é
necessário educar o movimento pela mente.A Psicomotricidade integra várias técnicas trabalhando todas as partes do corpo, relacionando com afetividade, o pensamento e o nível de
inteligência, enfocando a unidade da educação dos movimentos, pondo em jogo as funções
intelectuais. O desenvolvimento psicomotor envolve o desenvolvimento funcional de todo o
corpo e suas partes, sendo através dele que a criança deixa de ser criatura frágil da primeira
infância e se transforma numa pessoa livre e independente do auxílio alheio. Contribui de
maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como objetivo
principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Por
meio das atividades, as crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se relacionam
com o mundo que vivem.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Desenvolvimento Infantil; Educação; Corpo; Movimento.
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INTRODUÇÃO

O

Presente artigo tem como finalidade mostrar a importância da Psicomotricidade
e quão amplo é seu processo de abrangência. Tendo como objetivo principal
abordar o desenvolvimento psicomotor e as contribuições do psicopedagogo
institucional, além de fazer algumas considerações sobre a importância da Psicomotricidade da
Educação Infantil, visando o equilíbrio e o desenvolvimento motor e intelectual da criança.
Segundo Assunção & Coelho (1997,p.108) “a Psicomotricidade é a educação pelo movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação englobando
funções neurofisiológicas e psíquicas”.
Ainda de acordo com os autores citados acima o trabalho da educação psicomotora
com crianças deve assegurar desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades da
criança e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se através do intercâmbio com o ambiente humano. Deve também prever a formação de base indispensável em seu desenvolvimento
motor, psicológico, dando oportunidade para que por meio do jogo de atividades lúdicas, se
conscientize sobre seu corpo. Através da recreação a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor (ASSUNÇÃO & COELHO, 1997).
A educação Psicomotora é o começo do processo da educação infantil, sabe-se, também, que as dificuldades de aprendizagem detectada em uma criança podem ter como causa
um desenvolvimento psicomotor defasado, desta forma, é necessário a importância da Psicomotricidade na aprendizagem dos anos iniciais, brincando métodos lúdicos que promovem essa
aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano nos aspectos motor, psicológico, social e
afetivo.
A Psicomotricidade está presente em todos as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio corpo. Constitui-se com a base fundamental para o processo de aprendizagem dos indivíduos, além de ser
muito importante para o desenvolvimento global e uniforme da criança (ASSUNÇÃO & COELHO,
1997).
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COMPREENDENDO O
DESENVOLVIMENTO - HISTÓRIA DA
PSICOMOTRICIDADE
Segundo Oliveira ( 2005),apesar de a
Psicomotricidade ter se originado na França e
dela se ter expandido preferencialmente para
os países mediterrâneos e latinos americanos,
na mesma linha de pensamento os autores
norte-americanos e russos apresentam contribuições muito relevantes para o seu desenvolvimento conceitual.
A Psicomotricidade é a ciência que tem
como objetivo de estudo o homem por meio
de seu corpo, particularmente em movimento
atuando sobre o cognitivo por meio da relação entre pensamento e ação. Em crianças em
idade pré-escolar tem como finalidade estimular o corpo e mente. De acordo com OLIVEIRA(2005), a Psicomotricidade apareceu pela
primeira vez com DRPÉ em 1920, significando
um entrelaçamento entre o movimento e o pensamento. O termo Psicomotricidade aparece a
partir do discurso médico mais precisamente
neurológico, quando foi necessário no início do
século XIX, nomear as zonas de córtex cerebral
situadas mais além das regiões motoras.
Com o desenvolvimento e as descobertas da neurofisiologia, começa a constatar-se
que há diferentes disfunções graves sem que
o cérebro esteja lesionado ou sem que a lesão
esteja claramente localizada. São descobertos
distúrbios da atividade gestual, da atividade
práxica. Portanto o esquema anátomo-clínico
que determinava para cada sintoma sua correspondente lesão focal já não podia explicar
alguns fenômenos patológicos. É justamente,
a partir da necessidade médica de encontrar
uma área que explique certos fenômenos clínicos que se nomeia, pela primeira vez o termo
Psicomotricidade, no ano de 1870. As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor correspondem a um enfoque eminentemente neurológico (ASSUNÇÃO & COELHO,
1997).
De acordo com a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (2009), a Psicomotricidade é um termo utilizado para designar uma
concepção de movimento organizado e integrado às funções e experiências vivenciadas pelo
sujeito. Esta junção de fatores é o que se re-

sultará na individualidade de cada um de nós,
bem como nossa linguagem e socialização. É
a ciência que tem como objeto de estudo o
homem através do seu corpo em movimento
e em relação ao seu mundo interno e externo.
Para Almeida (2007), a Psicomotricidade é uma ciência que compreende o corpo
nos aspectos neurofisiológicos, anatômicos e
locomotores, coordenando-se e sincronizando-se no espaço e no tempo do desenvolvimento global do indivíduo em todas as faces
e, principalmente, por estar articulada com a
neurologia, psicologia e pedagogia. O objeto
de estudo é o homem através do seu corpo em
movimento e em relação ao seu mundo interno
e externo. Ela contribui de maneira expressiva
para a formação e estruturação do esquema
corporal, o que facilitará a orientação espacial.
Assim sendo, pode-se entender que
Psicomotricidade está intimamente relacionada
ao processo de maturação do indivíduo, pois o
corpo é a origem não somente das aquisições
cognitivas, afetivas e orgânicas, como também
sustenta a tríade básica dos conhecimentos:
o movimento, o intelecto e o afeto (ALMEIDA,
2007).
A Psicomotricidade é uma disciplina
educativa e reeducativa, ou seja, quer destacar
a relação existente entre motricidade, a mente
e a afetividade, visa contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de
ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos físico, afetivo, emocional e sociocultural,
buscando estar sempre condizente com a realidade do educando (ALMEIDA, 2007).
Na educação infantil a Psicomotricidade ocupa um lugar importante, sobretudo na
primeira infância em razão de que se reconhece que existe uma grande interdependência
entre os desenvolvimentos motores, afetivos e
intelectuais. A Psicomotricidade é a ação do
sistema nervoso central que cria uma consciência no ser humano sobre os movimentos
que realiza através dos padrões motores, como
a velocidade, o espaço e o tempo (ALMEIDA,
2007).
De acordo com FONSECA (2005), a
Psicomotricidade é um meio inesgotável de
afinamento perceptivo-motor que põe em jogo
a complexidade dos processos mentais, fundamentais para a polivalência preventiva e te1096

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

rapêuticas de aprendizagem. Observando a
Educação Infantil vê-se que muitas vezes não
é dado tanto valor a seleção de conteúdos a
serem trabalhados no ano letivo, priorizando
muito a alfabetização com atividades de memorização e repetição.
De acordo com FONSECA (2005,
p.67): “isto é o inverso que se poderia ser, não
se tem espaço para as atividades corporais,
e as salas de aula só recebem recursos, esquecendo que a base para a aprendizagem da
criança situa-se no próprio corpo”. Se o corpo não estiver organizado com todos os movimentos psicomotores estruturados não vai
conseguir aprender matemática, português
e os conhecimentos formais. A criança não
conseguirá concentrar-se, ficando difícil assim
aprender, até mesmo segurar o lápis. No entanto, menosprezar a importância de um bom desenvolvimento psicomotor como elemento facilitador do processo de aprendizagem é limitar
ou minimizar a educação corporal, relegando
à vala comum da inutilidade, o que em nada
contribui para a melhoria e/ou compreensão
do desempenho escolar da criança (FONSECA
(2005, p.67).
Atualmente, confere-se à educação psicomotora todas as virtudes no desenvolvimento total da pessoa, representando-a, o ponto
de partida para a compreensão do papel que
a imagem do corpo desempenha no desenvolvimento não apenas da aquisição da idade
escolar, mas também do desenvolvimento da
personalidade (FONSECA, 2005, p.67).
Para faltar nas escolas, a percepção
de que a Psicomotricidade é uma atividade essencial para o desenvolvimento infantil. Diante deste contexto, muitos pesquisadores têm
buscado atividades que possam ser usadas na
escola e que tenham resultados satisfatórios
tanto para a formação motora da criança como
para a alfabetização. FONSECA (2005) considera o corpo como sendo o primeiro dicionário
repleto de experiências psicomotoras anteriores, para as quais a criança pode recorrer em
seu processo de alfabetização formal.
A Psicomotricidade ocupa um lugar
importante na educação infantil, sobretudo na
primeira infância, em razão de que se reconhece que existe uma grande interdependência
entre os desenvolvimentos motores, afetivos e

intelectuais. A Psicomotricidade é a ação do
sistema nervoso central na qual cria uma consciência no ser humano sobre os movimentos
que realiza através dos padrões motores, como
a velocidade, espaço e tempo. De acordo com
FONSECA(2005), a Psicomotricidade é um
meio inesgotável perceptivo-motor que coloca
em jogo a complexidade dos processos mentais, fundamentais para a polivalência preventiva e terapêutica de aprendizagem.
A Psicomotricidade se caracteriza por
uma educação que se utiliza do movimento
para atingir outras aquisições mais elaboradas,
como as intelectuais, de acordo com OLIVEIRA
(2005). A autora também enfatiza que o movimento é um meio que o indivíduo utiliza para
adquirir um maior desenvolvimento cognitivo.

DESENVOLVIMENTO INFANTIL
De acordo com Rodrigues (1993), o
desenvolvimento motor ocorre de forma bastante lenta até o terceiro mês de gestação, todas
as vivências da criança são provenientes dos
órgãos dos sentidos, e por essa razão essa
etapa é chamada de fase sensorial. Depois no
quarto mês, o feto começa a movimentar membros inferiores e superiores, o que ocorre de
forma bastante lenta. Depois do quarto mês,
observamos os famosos “pontapés”, dos quais
as mães se referem.
Após a aquisição da apreensão motora
objetiva da posição ereta e andar(quatro a 12
meses), ainda de acordo com o mesmo autor,
a criança amplia consideravelmente sua área
de exploração motora até limitada ao berço e
ao quarto. A forma lúdica da ação motora deve
ser bastante flexível, permitindo a incorporação
de múltiplas habilidades. Através da imitação e
da repetição(pai e mãe), além das formas lúdicas de brincar, forma-se o meio ambiente social da criança, fatores estes que irão interferir
diretamente na aquisição de suas habilidades.
Até os dois primeiros anos de vida, os movimentos da criança se apresentam com pouca
fluência rítmica, são fracos, lentos e restritos
quanto ao domínio espacial. Ainda conservam
uma característica desajeitada, pouca coordenação e se fazem acompanhar, muitas vezes
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de movimentos colaterais que demandam em
maior desgaste de energia.
Ao completar o terceiro ano de vida,
os movimentos da criança apresentam significativos aumentos da força e velocidade(porém
ainda pouca), maior capacidade espacial e ótima flexibilidade. Segundo este mesmo autor ,
a idade entre três e seis anos corresponde a
segunda infância ou idade pré-escolar, onde é
importante que a criança frequente o jardim da
infância para o convívio com outras crianças e
às atividades variadas, de grande validade para
o seu desenvolvimento como um todo. Nesta
fase a prioridade é a atividade motora global,
concentrando-se na necessidade fundamental
de movimento, investigação e de expressão.
O desenvolvimento psicomotor de acordo com LAPIERRE(1984), acontece num conjunto de todos os aspectos motor, intelectual,
emocional e expressivo dividindo-se em duas
fases: primeira infância (0 a 3 anos) e segunda
infância(3 a 7 anos), complementando-se naturalmente por volta dos oito anos de idade. Ainda de acordo com o autor o movimento psicomotor envolve o desenvolvimento funcional de
todo corpo e suas partes, sendo que através
dele que a criança deixa de ser uma criatura
frágil da primeira infância e se transforma numa
pessoa livre e independente. Até os três anos,
a inteligência é função imediata do desenvolvimento relativo a nervos e músculos. Mais tarde,
esta associação, é rompida e a inteligência e a
motricidade torna-se independentes.
De acordo com ALVES (2007), a psicomotricidade serve como ferramenta para todas
áreas de estudo voltadas, para a organização
afetivas, motora, social e intelectual do indivíduo acreditando que o homem é um ser ativo
capaz de se conhecer cada vez mais e de se
adaptar as diferentes situações e ambientes.
A psicomotricidade é a ciência do corpo e da
mente. Ao vermos o corpo em movimento, percebemos a ação dos braços, pernas e músculos gerada pela ação da mente, por isso é
necessário, educar o movimento pela mente.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional de Educação Infantil(1998), o movimento é uma importante dimensão do desen-

volvimento e da cultura humana. A criança se
movimenta desde que nasce, adquirindo cada
vez mais controle sobre seu próprio corpo e
se aprimorando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Quando as
crianças se movimentam elas expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando
as possibilidades do uso significado de gestos
e posturas corporais. As crianças engatinham,
caminham, manuseiam objetos ou brinquedos,
experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. O movimento
humano constitui-se em uma linguagem que
permite às crianças agirem sobre o meio físico
e atuarem sobre o ambiente humano.
“Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e
movimentos, as crianças também se apropriam
do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas”, Referencial Curricular Nacional
de Educação Infantil (1998, p.15), brincando a
criança (ressignifica seu mundo, posto que o
inicio da capacidade de significar não está nas
palavras, mas nas brincadeiras. Enquanto brinca a criança, o jovem ou o adulto experimenta
a possibilidade de reorganizar-se internamente
de forma constante, atualmente e permanente.
As escolas de educação infantil devem
proporcionar um ambiente físico e social, onde
as crianças se sintam protegidas e acolhidas.
Quando mais desafiador e rico for o ambiente
escolar, mas ele lhes possibilitará a ampliação
de conhecimentos acerca de si mesma, dos
outros e do meio ambiente em que vivem. Por
isso, incentiva as brincadeiras na Educação
Infantil é uma tarefa indispensável ao educador, pois na atividade lúdica o que importa não
é apenas o produto da atividade, o que dela
resulta, mas a própria ação o momento vivido possibilitando quem vivencia momentos de
fantasia e de realidade (BRASIL, 1998).
Na educação infantil a criança tem que
ser criança, poder brincar, amar, conhecer, interagir, pois a criança se desenvolve brincando
sendo assim, o desafio e o faz de conta, precisam estar presente constantemente na rotina
escolar. É fundamental que a criança seja bem
acolhida. O movimento para a criança pequena
segundo o Referencial Curricular Nacional de
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Educação Infantil(1998), significa muito mais
do que mexer partes do corpo ou deslocar-se
no espaço. Através dos gestos e das mímicas
faciais, criança se expressa, se comunica e interage utilizando o apoio do corpo. O ato motor
está presente em suas funções expressivas, e
aos gestos.
Os Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil (1998) enfatizam que a cultura tem grande influência sobre o desenvolvimento da motricidade infantil, não só pelos
diferentes significados que cada grupo atribui
a expressões faciais ou gestos, mas como
também pelos diferentes movimentos apreendidos no manuseio de objetos do cotidiano.
Ferreira (1995), diz que é durante os primeiros
seis anos que os padrões motores fundamentais emergem na criança e se aperfeiçoem de
acordo com o desenvolvimento, ao nível dos
movimentos de estabilidade, locomoção e manipulação de objetos.
O desenvolvimento motor pode ser
assim encarado como um processo extenso,
mais ou menos contínuo, desde o nascimento
até a idade adulta, evoluindo dos movimentos
simples para os mais complexos. Sabe-se que
a fase compreendida entre o nascimento e os
seis anos de idade mostra-se de grande importância para a formação da personalidade da
criança. Todas as experiências serão decisivas
e suas necessidades não forem supridas, poderão ocasionar sequelas no equilíbrio, coordenação e organização de ideias.
PIAGET (1987), estudando as estruturas cognitivas, descreve a importância do período sensório-motor e da motricidade, principalmente antes da aquisição da linguagem, no
desenvolvimento da inteligência. A inteligência,
portanto, é uma adaptação do meio ambiente.
A adaptação se dá na interação com o meio e
se faz por intermédio de dois processos complementares: assimilação, que é o processo de
incorporação dos objetos e informações às estruturas mentais já existentes, e a acomodação,
significando a transformação dessas estruturas
mentais a partir das informações sobre objetos.
OLIVEIRA (2005), enfatiza que o desenvolvimento de uma criança é o resultado

da interação de seu corpo com objetos de seu
meio, com as pessoas com quem convive e
com o mundo onde estabelece ligações afetivas e emocionais. O corpo, ainda de acordo
com a autora acima é sua maneira de ser. É
através dele, que estabelece contato com as
entidades do mundo que se engaja no mundo,
que compreende os outros. Todo ser tem seu
mundo construído a partir de suas próprias experiências corporais.

A PSICOMOTRICIDADE NA
PSICOPEDAGOGIA: EDUCAÇÃO
PSICOMOTORA
Segundo Alves (2007), a Psicomotricidade caracteriza-se por uma educação que se
utiliza do movimento para atingir outras aquisições mais elaboradas, a exemplo das intelectuais. A Psicomotricidade preocupa-se com
o movimento, ela auxilia a criança a adquirir
o conhecimento do mundo que a rodeia. Por
meio de seu corpo, de suas percepções e
sensações, ela adquire oportunidade de descobrir-se.A Psicomotricidade tem o objetivo de
trabalhar o indivíduo com toda a sua história de
vida: social, política e econômica. Essa história
se retrata no seu corpo. Trabalha, também, se o
afeto e o desafeto do corpo, desenvolve o seu
aspecto comunicativo, dando-lhe possibilidade
de dominá-lo, economizar energia, de pensar
seus gestos, a fim de trabalhar a estética de
aperfeiçoar seu equilíbrio. Psicomotricidade é
o corpo em movimento, considerado o ser em
sua totalidade. Engloba várias outras áreas:
educacionais, pedagógicas e de saúde, por ter
o homem como objeto de estudo de acordo
com Alves (2007).
É de suma importância destacar que a
educação psicomotora, baseada na Psicomotricidade, é uma técnica pedagógica necessária a toda criança, seja ela normal, deficiente,
e está hoje incorpora nas correntes atuais da
psicopedagogia (VAYER,1992). É importante
o desenvolvimento das atividades psicomotoras na faixa etária de 0 a 3 anos, pois, nesta
idade, as crianças possuem muitas habilidades, necessitam de estímulos e mediação para
aprimorá-las assim sendo, o trabalho com esta
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faixa etária na educação infantil não deve se
restringir apenas ao cuidado, pois deste modo
estaria se subestimando as capacidades do
sujeito.
Nessa perspectiva a educação se faz
em três campos de igual importância para a
formação de um adulto saudável, ajustado e
produtivo: o cognitivo, o psicomotor e o afetivo. Destes é o psicomotor que permite mais
precocemente a aplicação de uma educação
formal. Segundo o RCNEI (Brasil,1998) o trabalho com o movimento deve ocorrer desde
os primeiros anos de vida e se fez necessário o respeito às especificidades de cada faixa
etária, além de respeitar as inúmeras culturas
corporais.
De acordo com Rocha(2007), a educação psicomotora, antes de ser método definitivo é um instrumental no contexto educativo,
para questionar os problemas da educação da
criança pequena, de uma forma mais ampla.
Observa-se a importância e a responsabilidade
do trabalho com a educação psicomotora para
o desenvolvimento integral do sujeito. Para as
crianças as atividades psicomotoras têm grande significância perante sua formação uma vez
que é por meio dessas que ela tem a possibilidade de conhecer-se e conhecer o outro.
A educação psicomotora junto com auxílio dos pais e do meio escolar, tem a finalidade não de ensinar a criança comportamentos
motores, mas sim de permitir-lhe mediante o
jogo, exercer na função de ajustamento, indiretamente ou com outras crianças. De acordo
com Fonseca (2005) a educação psicomotora
pode ser vista como preventiva, na medida em
que dá condições à criança desenvolve melhor
em seu ambiente. É vista também como reeducativa quando trata de indivíduos que apresentam desde o mais leve retardo motor até
problemas mais sérios. É um meio de imprevisíveis recursos para combater a inadaptação
escolar.
Para Fonseca (2005), através da Psicomotricidade e de órgãos dos sentidos a criança descobre o mundo e se auto descobre. A
educação psicomotora deve ser considerada
como uma educação de base na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados

pré-escolares, leva a criança a tomar a consciência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se
no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir
habitualmente a coordenação de seus gestos
e movimentos . A Psicomotricidade ocupa um
lugar importante no desenvolvimento infantil,
sobretudo na primeira infância. A Psicomotricidade é a ação do sistema nervoso central que
cria uma consciência no ser humano sobre os
movimentos que realiza através dos padrões
motores, como a velocidade, o espaço e o tempo.
Na percepção da referida autora. A Psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo da relação entre o pensamento e
a ação, envolvendo a emoção, atende a todas
as áreas que trabalham com o corpo e com a
mente do ser humano. Os elementos básicos
ou “pré-requisitos”, condições mínimas necessárias para uma boa aprendizagem constituem
a estrutura da educação psicomotora (FONSECA, 2005).
Segundo CAPON(1987), o método principal da educação motora é o da exploração
e solução de problemas em respostas a um
desafio verbal. Os desafios verbais estimulam
o desenvolvimento da linguagem, pensamento
e criatividade no planejamento de movimentos corporais básicos. Cada desafio comporta
variações criativas pelas crianças e, portanto,
permite a qualquer criança algum grau de sucesso.
Conforme ressalta Oliveira(1997), a
educação psicomotora é indispensável nas
aprendizagens escolares, e por esta razão
deve ser proposta desde a escola maternal e
não pode ser desprezado durante a primeira
série. Ajuda a criança a organizar-se, propiciar-lhe melhores possibilidades de resolver atividades educativas propostas como exercício de
análise, lógica, relações etc. Psicomotricidade
é, portanto, a relação entre pensamento e a
ação, e envolve, também as emoções.
O desenvolvimento psicomotor de
acordo com LAPIERRE (1984), acontece num
processo conjunto de todos os aspectos motor,
intelectual, emocional e expressivo dividindo-se
em duas fases: primeira infância(0 a 3 anos)
e segunda infância(3 a 7 anos), complemen1100
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tando-se naturalmente por volta dos 8 anos de
idade. A atuação da criança no mundo ocorre
através de seus movimentos como ser integral,
único e social.
Na infância a Psicomotricidade é de
vital importância para o desenvolvimento e
aprendizagem da criança. O corpo é o nosso universo particular. Nele nos movimentos,
sentimentos, sentimos, agimos, percebemos
e descobrimos novos universos. Tudo está
devidamente gravado nesse corpo. Aprender,
movimentar, sentir esse universo partilhar com
outros, será determinante na estruturação desse sujeito que se forma, assim respeitando as
limitações de cada indivíduo, pois o processo
de desenvolvimento pode não ser igual a todos. A Psicomotricidade auxilia este universo
em formação a se descobrir por inteiro, através
de estimulação e exploração concretado mundo, conforme SILVA (2005).
A educação psicomotora está direcionada em atuar no âmbito escolar, visando o
desenvolvimento global do indivíduo por meio
de movimentos, auxiliando na prevenção de
distúrbios de aprendizagem, exercitando a estimulação precoce e proporcionando as vivências corporais, desafiando zonas de desenvolvimento de esquema corporal.Como destaca
ALVES (2007,p.127) “A estrutura da educação
psicomotora é a base fundamental para o processo intelectivo e de aprendizagem da criança”. Assim, quando uma criança apresenta dificuldade de aprendizagem, o problema pode
estar no nível das bases de desenvolvimento
psicomotor.
A educação psicomotora nas escolas
visa desenvolver frente aprendizagem práticas
de caráter preventivo e educativo que garante
o desenvolvimento integral da criança nas várias etapas de crescimento, e assim, segundo
Alves(2007,p.133) “ajuda a criança a adquirir
o estágio de perfeição motora até o final de
maturação, nos planos rítmico e espacial, no
plano da palavra e no plano corporal, e com
isso a criança descobre o mundo e se auto
descobre”.
Segundo LAPIERRE (1986), a educação psicomotora tem por objetivo não só a descoberta do seu próprio corpo e capacidade de

execução do movimento, mas ainda a descoberta do outro e do meio ambiente, utilizando
melhor suas capacidades psíquicas, facilitando
a aquisição de aprendizagens posteriores.
De acordo com Assunção & Coelho
(1997), a Psicomotricidade é a educação pelo
movimento com atuação pelo intelecto, numa
relação entre pensamento e ação englobando
funções neurofisiológicas e psíquicas. Além
disso, possui uma dupla finalidade assegurar o
desenvolvimento funcional, tendo em conta as
possibilidades da criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do
intercâmbio humano. Com base neste contexto, percebemos a importância das atividades
motoras na educação, pois elas contribuem
para o desenvolvimento global das crianças.
A Psicomotricidade vem auxiliar o desenvolvimento motor e intelectual da criança, sendo
que o corpo e a mente são elementos integrados da sua formação.
O trabalho do psicopedagogo, segundo BOSSA (1994), consciente da utilidade da
Psicomotricidade na escola, é de orientar os
professores e conscientizá-los de que a educação pelo movimento é fundamental para o desenvolvimento infantil, já que permite à criança
resolver mais facilmente os problemas atuais de
sua escolaridade e as prepara, por outro lado,
para sua existência no mundo adulto. Através
da Psicomotricidade, pode se estimular e reeducar os movimentos da criança. O psicopedagogo tem a sensibilidade de entender e intervir
nas dificuldades de aprendizagem, ajudando
as crianças na superação de obstáculos.
“O diagnóstico psicopedagógico é um
processo, um contínuo sempre revisável, onde
a intervenção do psicopedagogo inicia, segundo BOSSA(1994,p.74) numa atitude investigadora”.
Segundo Assunção & Coelho(1997), o
psicopedagogo é o profissional que entende
que a criança precisa desenvolver sua motricidade através do ambiente físico, descobrir
os valores dos símbolos de cada componente
desse espaço e seu significado.
De acordo com OLIVEIRA (2005) a psicomotricidade é apenas um meio de auxiliar a
criança a superar suas dificuldades e prevenir
1101
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possíveis inadaptações. O indivíduo não é feito
de uma só vez, mas se constrói paulatinamente, através da interação com meio e de suas
próprias realizações e a psicomotricidade desempenha aí um papel fundamental. O movimento é um suporte que ajuda a criança a adquirir o conhecimento do mundo que a rodeia
através do seu corpo, de suas percepções e
sensações. A educação psicomotora pode ser
vista como preventiva na medida em que dá
condições à criança de se desenvolver melhor
em seu ambiente.

PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Oliveira (2005), os educadores que atuam com a educação infantil podem
estimular o desenvolvimento da Psicomotricidade como uma forma de ampliar a contribuição
dos conhecimentos de uma criança. Algumas
atividades jogos de imitação, modelagem de
massinha, jogos de memória, circuito de figura
geométricas entre outros. As brincadeiras contribuem no desenvolvimento infantil de forma
decisiva. Através do brincar a criança faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele.
Na educação infantil a criança busca
experiências em seu próprio corpo, formando
conceitos e organizando o esquema corporal.
Através dos jogos e brincadeiras, a criança
descobre o mundo, distinguindo a fantasia da
realidade, interagindo a fantasia da realidade,
interagindo com o outro e com o meio, além
de possibilitar um espaço para a resolução de
problemas e conflito. O desenvolvimento da
atenção, imaginárias, linguagem, e outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento,
também são adquiridos através do lúdico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a compreensão deste tema foi
realizada uma pesquisa qualitativa, de acordo
com CHIZZOTTI (2005), a pesquisa qualitativa
parte do fundamento de que há uma relação
dinâmica entre o mundo real, o sujeito observador e o objeto, um vínculo indissociável entre
o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.
O autor relata que, a pesquisa qualitativa refere-se a um trabalho de pesquisa bibliográfica, por meio do desenvolvimento de uma
pesquisa de campo que visa reunir e organizar
um conjunto comprobatório de informações,
retirada desta pesquisa e são documentadas
abrangendo qualquer tipo de informação disponível, escrita, oral, gravada ou filmada, que
se preste para fundamentar o relatório do caso
que será por sua vez, objeto de análise crítica
pelos informantes ou qualquer interessado. A
pesquisa qualitativa fundamenta-se em dados
coligidos nas interações interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes,
analisadas a partir da significação que estes
dão aos seus atos. O pesquisador participa,
compreende e interpreta (CHIZZOTTI, 2005).
Godoy (1995) explicita algumas características principais de uma pesquisa qualitativa: considera o ambiente como fonte direta
de dados e o pesquisador como instrumento
chave; possui caráter descritivo, o processo é
o foco principal da abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados foi realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo
pesquisador; não requereu o uso de técnica e
métodos estatísticos, e por fim, teve como preocupação maior a interpretação de fenômenos
e a atribuição de resultados
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar este trabalho e resgatar o objetivo de ampliar os estudos sobre Psicomotricidade, bem como sobre a importância das contribuições do psicopedagogo para o desenvolvimento psicomotor da criança, pode-se afirmar que a Psicomotricidade se constitui em um tema
de estudo relevante.
O estudo sobre Psicomotricidade vem esclarecer a sua importância no desenvolvimento
infantil, pois ela proporciona à criança o conhecimento de seu corpo e que este é a base para
seu desenvolvimento motor e cognitivo, levando a criança a tomar consciência de seu corpo, da
lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo e a adquirir habilidades, coordenação de
gestos e movimento, possibilitando assim uma aprendizagem eficiente.
A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do
esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as
etapas de vida de uma criança. Por meio das atividades, as crianças, além se divertirem, criam,
interpretam e se relacionam com o mundo em que vivem. Por isso, cada vez mais os educadores recomendam que os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar de destaque no programa
escolar desde a educação infantil.
A Psicomotricidade é a relação entre o pensamento e ação envolvendo a emoção. Ela
favorece a criança em uma relação consigo mesma, com o outro e com o mundo que a cerca,
possibilitando a um melhor conhecimento do seu corpo e de suas possibilidades a um melhor
conhecimento do seu corpo e de suas possibilidades.
Ela pode ser caracterizada por uma educação que utiliza do movimento para atingir
outras aquisições mais elaboradas com as intelectuais. Com base nesse contexto a Psicomotricidade precisa ser vista com bons olhos pelos professores pois eles veem para auxiliar o
desenvolvimento motor, intelectual e cognitivo do aluno, sendo que o corpo e a mente são de
suma importância na primeira etapa da educação básica.
A partir do movimento, a criança cria sua imagem de corpo, o seu esquema corporal e
seu elo de comunicação com exterior, constituindo dessa forma, sua individualidade e sua história.
A Psicomotricidade é necessária a todas as crianças, e para que isso se torne possível
é necessário, portanto, que os indivíduos tenham conhecimentos básicos do assunto, pois o
processo de ensino e aprendizagem deve acontecer de maneira prazerosa para a criança.
A Psicomotricidade deve ser vista como um instrumento que auxilia e não apenas como
forma de intervenção, mas também de prevenção de possíveis problemas futuros. Percebemos
que 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. Assim, quando mais cedo abordado no
ambiente escolar mais os alunos poderão conhecer-se melhor, desenvolvendo a naturalidade, a
consciência e a inteligência apropriada a seus alunos.
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De acordo com OLIVEIRA(2005) a Psicomotricidade se caracteriza por uma educação a
Psicomotricidade se caracteriza por uma educação que utiliza do movimento para atingir outras
aquisições mais elaboradas, como intelectuais. Lembrando das palavras de WALLON (1995) em
que o movimento não é puramente um deslocamento no espaço, nem uma simples contração
muscular, e sim, um significado de relação afetiva com o mundo, assim, para o autor, o movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. Neste contexto, pode-se dizer
que o desenvolvimento motor é precursor de todas as demais áreas.
Durante anos a psicologia buscou compreender e solucionar o desenvolvimento da
criança na medida em que ela cresce e amadurece fisicamente, pois sua inteligência também
se desenvolve e muda seu comportamento social e emocional. Assim, surge a educação psicomotora, entendido como uma metodologia de ensino que instrumentaliza o movimento humano
enquanto meio pedagógico para favorecer o desenvolvimento da criança.
Acredita-se que a Psicomotricidade serve como ferramenta para todas as áreas de estudo voltada para a organização afetiva, motora, social e intelectual da aprendizagem, sabendo-se
que o homem é um ser ativo capaz de se conhecer cada vez mais e de se adaptar as diferentes
situações e ambientes. A Psicomotricidade é indispensável ao processo educativo, no intuito de
desenvolver nos alunos um desenvolvimento psicomotor satisfatório e, ao mesmo tempo, contribui para uma evolução psicossocial e o sucesso escolar dela.
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GESTÃO ESCOLAR: NOVAS
ABORDAGENS, NOVOS OLHARES E
NOVAS PROPOSTAS

RESUMO: O objetivo deste presente artigo é identificar e apresentar quais são os novos olhares, abordagens e propostas em relação à gestão escolar, tendo como enfoque a gestão democrática e participativa. Como metodologia de trabalho científico foi escolhida a Revisão
Bibliográfica, onde autores como Luck, Lakatos e Marconi que subsidia a reflexão do artigo,
por intermédio de livros publicados e trabalhos científicos, tais como artigos e monografias,
coletou-se os dados para a formulação deste artigo. Por muitos anos a gestão escolar foi autoritária, tradicional e centralizada. Com a evolução da sociedade e com as interferências de
diversas culturas, a necessidade de uma nova gestão escolar. A gestão democrático-participativa aproxima os professores, funcionários, alunos, responsáveis e comunidade para dentro
dos muros da escola. Essa gestão pode ser considerada um elemento de democratização da
escola e também da sociedade. É possível concluir que, ainda que, as escolas públicas brasileiras que não utilizem da gestão democrático-participativa, é essencial que as mesmas passem a olhar para os benefícios que tal concepção de gestão agrega a escola, essencialmente
a autonomia.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão; Democrático-Participativa; Abordagens; Autonomia.

1107

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

INTRODUÇÃO

O

presente artigo com tema “Gestão escolar” é um tema que vem sendo amplamente discutido, uma vez que durante muitos anos, a educação brasileira seguiu
um modelo de educação tradicional e autoritária. Neste paradigma, a tomada de
decisões era centrada em um único indivíduo: o diretor escolar. Diante deste modelo, surgiu a
gestão democrática e que muitas vezes o que é planejado e discutido na teoria, não funciona
tão bem na prática, muitas vezes ocorrem discussões e problemas.
Apesar de a Gestão Democrática ser considerada por muitos pesquisadores e especialistas como um dos melhores, se não o melhor, modelo de gestão escolar, esse paradigma
não se tornou realidade nas escolas públicas brasileiras. Segundo Garcia (2004, p.45) a gestão
educacional é um “conjunto de ações articuladas de política educativa em que as diferentes
instâncias administrativas e organizacionais assumem responsabilidades nas ações educativas”.
De acordo com Ferreira (2003, p.306) a “Gestão é administração, é tomada de decisão,
é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir
seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar o seu papel”. A gestão democrática tem seus
princípios estabelecidos pela Lei n° 9.394/1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu artigo 14:
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios: I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola; II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 2006).

Para Libâneo (2004), devemos chamar esta concepção de Democrático-participativa,
uma vez que o processo de tomada de decisões deve ser realizado de forma coletiva e participativamente. A concepção gestão pode adquirir diferentes significados em uma instituição escolar, visto que tal significado está intimamente ligado aos objetivos educacionais voltados para a
formação pessoal dos alunos e também em relação à sociedade em que o mesmo encontra-se
inserido.
Para Cury (2005, p.1), a gestão está ligada ao diálogo ou feedbacks passados de superior para os demais membros de uma hierarquia, a fim de solucionar os conflitos e dificuldades.
Ao se utilizar o diálogo, o gestor faz com que os demais indivíduos participem dessa solução de
possíveis problemas, transformando a essa concepção em uma gestão democrática:
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Gestão provem do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere e significa: levar sobre si,
carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito. Isto pode
ser visto em um dos substantivos derivado deste verbo. Trata-se de gestatio, ou seja, gestação,
isto é, o ato pelo qual se traz em si e dentro de si algo novo, diferente: um novo ente. Ora, o termo gestão tem sua raiz etimológica em ger que significa fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da
mesma raiz provêm os termos genitora, genitor, gérmen (CURY, 2005, p. 1).
A escolha do tema foi realizada através da vivência profissional como educadora atuando dentro de escolas públicas, no qual pôde-se perceber a forma como a tomada de decisões
são realizadas.
O objetivo do presente artigo é identificar e apresentar quais são os novos olhares, abordagens e propostas em relação à gestão escolar, tendo como enfoque a gestão democrática e
participativa, no ensejo de conhecer o seu funcionamento e aplicabilidade, uma vez que sabe se
que é um processo construtivo.
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GESTÃO ESCOLAR SOB UM NOVO
ENFOQUE
A gestão escolar brasileira, durante muitos anos, seguiu um modelo tradicional, centralizado e autoritário, no qual as decisões e
soluções de conflitos e problemas ficavam centradas a um único indivíduo, sendo ele o diretor
escolar, o que de certa maneira trouxe muitos
conflitos, pois uma gestão de resultados educacionais engloba processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados de empenho
da escola, rendimento, frequência e proficiência
dos alunos. Destacam-se como indicadores de
qualidade: a avaliação e melhoria contínua do
projeto pedagógico da escola; a análise, divulgação e utilização dos resultados alcançados; a
identificação dos níveis de satisfação da comunidade escolar com o trabalho da sua gestão; e
transparência de resultados. Segundo Ferreira e
Aguiar (2001, p.43):

De acordo com Luck (2006, p.17), o
conceito de gestão está ligado à “mobilização
de talentos e esforços coletivamente organizados, à ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante
reciprocidade que cria um “todo” orientado por
uma vontade coletiva”. Libâneo, Oliveira e Toschi 2003, p. 234) afirmam:
As instituições escolares, por prevalecer
nelas o elemento humano precisam ser democraticamente administradas, de modo que todos
os integrantes canalizam esforços para a realização de objetivos educacionais, acentuando-se a
necessidade da gestão participativa e da gestão
da participação (LIBÂNEO et al. 2003, p. 234).

O diretor era a figura essencial da escola, todas as decisões eram direcionadas a sua
figura. Suas determinações, boas ou ruins, ditavam o caminho da escola, além de determinar
a visão que a sociedade ao entorno tinha da
Inúmeros fenômenos sociais novos pas- instituição.
sam a disputar a cena, tais como o surgimento
De acordo com Luck (2006, p. 35),
de novos postos de trabalho, perda de outros,
“Bom
diretor
era o que cumpria essas obriganovos grupos organizados e arrefecimento de
outros, novas tendências políticas e grande di- ções plena e zelosamente, de modo a garantir
versificação institucional. Tais fatos passam a que a escola não fugisse ao estabelecido em
influenciar as instituições escolares até porque âmbito central ou em nível hierárquico superior”.
as exigências do mundo do trabalho, da vida
Ou seja, ainda se referindo a função e
sociopolítica e cultural se tornam mais e mais
articuladas com os conhecimentos e as capa- o papel da escola é promover a aprendizagem
cidades aprendidos nas escolas (FERREIRA; e formação dos seus alunos, cabe, portanto,
destacar esse foco. Mesmo porque, ele não paAGUIAR, 2001, p..43).
rece estar recebendo a devida atenção pelas
Diante de tal situação, surgiu a gestão escolas, que consideram as estatísticas educaescolar democrática e participativa. A neces- cionais uma questão burocrática, de interesse
sidade de uma liderança e orientação compe- de sistemas de ensino e de pouca importância
tente, que levasse em consideração os alunos, para a escola, que é o lugar onde ela deveria eseducadores e contexto em que a escola está tar. Os princípios da gestão democrática estão
inserida, fez com que profissionais e estudiosos descritos na Lei de Diretrizes e bases da Educada área procurassem um novo olhar para as es- ção Nacional (LDBEN) em seu artigo 14, citado
anteriormente, e também pela constituição fedecolas:
ral, no artigo 206:
A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas postos
pela prática pedagógica. Ela visa romper com a
separação entre concepção e execução, entre o
pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Busca
resgatar o controle do processo e do produto do
trabalho pelos educadores (VEIGA, 1997, p.18).

O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas, e a coe1110
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xistência de instituições públicas e privadas de
ensino; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; E valorização dos profissionais de ensino, garantindo, na forma da lei,
planos de carreira para o magistério público ,
com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente, por concurso público de provas e
títulos, assegurando regime jurídico único para
todas as instituições mantidas pela União. Gestão democrática no ensino público na forma da
lei; II garantia do padrão de qualidade (BRASIL,
1998).
Para que a gestão democrática e participativa ocorra é necessário que a escola se
organize, modificando seus objetivos voltados
para a educação, além de trazer a comunidade
para dentro dos muros da escola.
Para Santos, Silva e Ketzer(1994, p. 88):
[...]não ocorrem mudanças pedagógicas quando as alterações propostas ficam
em nível de programas estruturados, métodos
e avaliação sem levar em conta a prática dos
mestres e sua participação no processo. Todos
os agentes implicados precisam colaborar, sem
que sejam marcadas diferenças entre membros,
para que as relações sejam de mútuo enriquecimento, através de um trabalho em equipe (SANTOS et al., 1994, p. 88).

lógica com finalidades especificamente cognitivo-instrumentais para incorporar, na práxis
educativa, permeando os conteúdos do ensino
e as relações pedagógicas, elementos ético normativos, subjetivos e culturais do mundo concreto, onde os sujeitos, mediados pela comunicação, organizam-se e interagem produzindo
saber, cultura e condições necessárias à existência, através do trabalho (SANTIAGO, 1995,
p.17).
A participação de todos é fundamental
para que a escola se enquadre no meio social
em que está inserida, levando em consideração
a necessidade dos alunos, funcionários, educadores e comunidade em geral. De acordo com
Luck (2002, p. 66):
A participação significa, portanto, a intervenção dos profissionais da educação e dos
usuários (alunos e pais) na gestão da escola.
Há dois sentidos de participação articulados entre si: a) a de caráter mais interno, como meio
de conquista da autonomia da escola, dos professores, dos alunos, constituindo prática formativa, isto é, elemento pedagógico, curricular,
organizacional; b) a de caráter mais externo, em
que os profissionais da escola, alunos e pais
compartilham, institucionalmente, certos processos de tomada de decisão (LUCK, 2002, P. 66).
Ou seja, essa gestão trata-se de uma
dimensão abrangente e complexa, de caráter
eminentemente político, uma vez que dá poder a
pessoas, poder esse que é legítimo no contexto
educacional.

Segundo Brooke e Soares (2008, p.
335) a mudança do modelo de gestão tradicional para a gestão democrático participativa depende do “papel que os líderes desempenham,
seus estilos administrativos, a relação deles com
a visão, valores e objetivos da escola, e as suas
Segundo Gadotti (1997, p. 16), “Todos
abordagens em relação às mudanças”.
os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola,
O projeto Político Pedagógico (PPP) é conhecer com mais profundidade os que nela
uma das ferramentas auxiliadora na mudança estudam e trabalham, intensificar seu envolvide paradigma, por intermédio deste documento mento com ela e, assim, acompanhar melhor a
é possível modificar os objetivos, traçar o ca- educação ali oferecida”.
minho a ser seguido e incluir os profissionais,
pais, responsáveis e comunidade no processo
Uma Gestão democrática é extremade tomada de decisão.
mente divergente de uma gestão pautada no
modelo tradicional e centralizado com aspectos
De acordo com Santiago (1995, p.17): mais “Liberais”, como explica Paro (2001 p.1819):
o projeto pedagógico ultrapassa a concepção de reorientação curricular ou metodo1111
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Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, que se dizem democratas apenas porque são “liberais”
com alunos, professores, funcionários ou pais,
porque lhes “dão abertura” ou “permitem” que
tomem parte desta ou daquela decisão. Mas o
que esse discurso parece não conseguir encobrir totalmente é que, se a participação depende de alguém que dá abertura ou permite sua
manifestação, então a prática em que tem lugar
essa participação não pode ser considerada
democrática, pois democracia não se concede,
se realiza: não pode existir “ditador democrático
(PARO, 2001, pp. 18-19).
Partindo do princípio da lei que tange
a questão democrática entende se que a realização da gestão democrática é um princípio
definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Art. 3º. Inciso VIII), e na Constituição Federal (Art. 206,inciso VI). O mesmo se
assenta no pressuposto de que a educação é
um processo social colaborativo que demanda
a participação de todos da comunidade interna
da escola, assim dos pais e da sociedade em
geral. Dessa participação conjunta e organizada
é que resulta a qualidade do ensino para todos,
princípio da democratização da educação.
Sendo assim, com essa perspectiva de
direitos e deveres, sabe se que ambos são conceitos indissociáveis, de modo que, falando-se
de um, remete-se ao outro necessariamente. E
é nessa junção que se estabelece a verdadeira
democracia, construída mediante participação
qualificada pela cidadania e construção do bem
comum.
Para Compreender os tipos de Gestão
Escolar e suas divergências, Libâneo (2005, p.
327), classificou-as em quatro categorias: Gestão técnico-científica; Gestão Autogestionária;
Interpretativa e Democrático-participativa, elencando as principais diferenças entre cada uma
delas.

AUTONOMIA E GESTÃO ESCOLAR
A autonomia e a gestão escolar estão intimamente ligadas, uma vez que a autonomia é
um processo necessário, entretanto complexo,
para que as instituições de educação possam se
desenvolver e, consequentemente, modificar sua
gestão escolar. A escola foi uma invenção humana, sendo assim, as instituições escolares sofrem
interferências constantes da sociedade, sendo
condicionada pela mesma e também condicionando seus alunos em relação às interferências
da sociedade:
[...] significa conceber as instituições enquanto práticas sociais que, em sua particularidade, existem pela ação dos que cotidianamente as
fazem e pelo reconhecimento desse fazer como
uno, necessário e justificado. Significa, ainda, estabelecer as distâncias entre o real e o discurso
analítico bem como as distinções dos planos em
que este discursos se dá ou em que se propõe
a compreender as relações concretas. Conhece-se a instituição a partir de certa concepção do
que ela seja e faz-se um inevitável recorte desde
a perspectiva em que se dá o conhecimento, ou
melhor, desde o nível ou ângulo a partir do qual se
constrói o conhecimento (GUIRADO,1986, apud
SILVA 1996,p.46).
Diante de tal fato, é preciso ressaltar que a
autonomia é conquistada e construída por intermédio de um processo de humanização das instituições escolares, no qual a liberdade é fundamental,
entretanto, a liberdade deve ser unida a responsabilidade: “[...] não se trata de enxergar a participação da comunidade como forma de envolver
os pais na execução de serviços de manutenção,
fazendo reparos de móveis ou equipamentos ou
procedendo à pintura e conservação do prédio escolar” (PARO 2011, p.195).
E nessa perspectiva a gestão escolar
pautada no diretor se assenta, portanto, sobre sua
competência em liderar e compartilhar liderança,
tanto na comunidade interna como externa da escola, orientada por uma visão de conjunto do trabalho educacional e do funcionamento da escola
no enfrentamento de seus desafios. Essa competência passa pelo enfrentamento de questões de
relacionamento interpessoal e comunicação, assim como questões relacionadas ao exercício de
poder e valores.
Segundo Silva (1996, p.117), “Não basta
querer que a unidade escolar se torne autônoma
e nem mesmo autorizá-la, mediante decretos, a
isso. É necessário investir recursos na formação
de sujeitos coletivos que possam assumir o co1112
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mando dessa autonomia”. A autonomia está ligada aos acontecimentos e tendências mundiais.
As mudanças dos paradigmas no mundo refletem
diretamente na autonomia escolar, uma vez que
sociedade começa a exigir que as instituições formadoras promovam mudanças.
Para Luck (2006, p.64), “A aproximação
entre tomada de decisão e ação não apenas garante a maior adequação das decisões e efetividade das ações correspondentes, como também é
condição de formação de sujeitos de seu destino
e maturidade social”.
De acordo com Veiga (2003), A autonomia não pode ser considerada como um valor
absoluto, e sim como um valor que é determinado em virtude das relações e interações sociais,
como mostra a figura 2.
A autonomia não é algo a ser implantado,
mas sim, a ser assumido pela própria Escola. Não
se pode confundir ou permitir que se confunda a
autonomia da Escola com apenas a criação de determinadas decisões administrativas e financeiras.
A autonomia escolar não será uma situação efetiva se a própria Escola não assumir compromissos
com a tarefa educativa; com relação a esse ponto
é preciso lembrar, insistentemente, que o destino
das reformas de ensino é decidido no interior das
salas de aula (AZANHA,1995 apud CAVAGNARI,
2003, p. 98).
A autonomia jurídica está relacionada à
elaboração de normas e também das orientações
escolares, ainda que exista uma legislação vigente, é necessário que a instituição crie suas próprias
normas, sempre relacionados a essa legislação,
para que se legitime e tenham resultados, sempre
com a capacidade de trazer melhorias, trazendo
para o aluno o conhecimento e a participação ativa nas tomadas de decisões.
A autonomia financeira é dividida em duas
categorias: parcial ou total

autonomia pedagógica está relacionada com a liberdade expressão e também com as pesquisas.
É a embasamento dos saberes escolar e também
da avaliação escolar.
É necessário que as instituições escolares
passem a compreender a autonomia como parte essencial para o desenvolvimento da escola e
de sua gestão. Afinal a escola foi uma invenção
humana, sendo assim, as instituições escolares
sofrem interferências constantes da sociedade,
sendo condicionada pela mesma e também condicionando seus alunos em relação às interferências da sociedade.
Dessa forma se faz necessário quebrar
os paradigmas e trazer a sociedade de forma que
participe e contribua para que não seja uma gestão que exclua e tome atitudes de forma individual, onde todos possam ter poder de decisão. A
gestão escolar deve ser participativa e tem como
princípio a constituição de uma sociedade verdadeiramente democrática, onde todos têm o direito
de participação e decisão, subsidiado em ações
que favoreça num todo. Afinal a gestão escolar
deve ser pensada para uma educação de qualidade para todos, corroborando a democracia, com a
comunidade escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como metodologia de trabalho científico
foi escolhida a Revisão Bibliográfica, no qual, por
intermédio de livros publicados e trabalhos científicos, tais como artigos e monografias, coletou-se os dados para a formulação deste artigo, com
uma abordagem descritiva.
De acordo com Lakatos e Marconi (1995,
p. 43), a Revisão Bibliográfica “não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo
enfoque ou abordagem, chegando a conclusões
inovadoras”. Ou seja, uma nova análise sobre tudo
que foi estudado trazendo contribuição e facilidade para uma nova concepção reflexiva.

Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Ferreira (2003); Libâneo (2005) e Luck
(2006) que abordam as temáticas ou questões soA diferença está relacionada aos recursos
bre o assunto ou tema em questão discutido neste
destinados à escola. Torna-se total quando a escoartigo.
la tem a possibilidade de administrar todo o recurso recebido, e parcial quando a escola administrar
somente um determinado valor deste recurso.A
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por muitos anos a gestão escolar foi autoritária, tradicional e centralizada. Com a evolução da sociedade e com as interferências de diversas culturas, a necessidade de uma nova gestão escolar. A gestão democrática - participativa aproxima os professores, funcionários, alunos,
responsáveis e comunidade para dentro dos muros da escola, uma vez que os “pais e alunos
têm muito a contribuir com a construção de uma escola pública de melhor qualidade” (ANTUNES, 2002, p. 35).
Essa gestão pode ser considerada um elemento de democratização da escola e também
da sociedade, já que os educadores transmitem aos alunos os valores e referências refletidos
pela sociedade. Portanto, a gestão democrática é proposta como condição de aproximação entre escola, pais e comunidade na promoção de educação de qualidade de estabelecimento de
ambiente escolar aberto e participativo, em que os alunos possam experimentar os princípios da
cidadania, seguindo o exemplo dos adultos.
Sobretudo, a gestão democrática se assenta na promoção de educação de qualidade
para todos os alunos, de modo que cada um deles tenha a oportunidade de acesso, sucesso e
progresso educacional com qualidade, numa escola dinâmica que oferta ensino contextualizado
em seu tempo e segundo a realidade atual, com perspectiva de futuro (ANTUNES, 2002, p. 35).
É possível concluir que, ainda que, as escolas públicas brasileiras não utilizem da gestão
democrático-participativa, é essencial que as escolas passem a olhar para os benefícios que tal
concepção de gestão agrega a escola, essencialmente a autonomia. As novas abordagens a
serem propostas devem ser alinhadas de acordo com a necessidade de cada clientela, sempre
pautando o interesse do coletivo, de forma que todos sejam contemplados com diálogos na
resolução de problemas, sendo o alunado a ser “beneficiado”.
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tonomia da educação: princípios e propostas.
São Paulo: Cortez, 1997.
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A INCLUSÃO DE PESSOAS COM
CEGUEIRA E BAIXA VISÃO NO
COTIDIANO ESCOLAR

RESUMO: Quando se insere pessoas com deficiência na educação regular, possibilita-se a estas
experiências relativas à variação natural das capacidades humanas. E estas experiências são
reais, não há controle. Abrir as portas é integrar em todos os setores da vida social, quer na
educação, no mercado de trabalho, no lazer, na política, indistintamente. Ademais, é necessário salientar que o caminho para uma inclusão de fato é longo, porém já é um acontecimento
inerente à nossa sociedade é há muito o que se avançar nesta questão. E, para embasamento
teórico dos aspectos abordados neste artigo foram levantados por meio de pesquisas bibliográficas acerca do tema proposto.

Palavras-chave: Cegueira; Visão; Inclusiva; Trabalho; Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão de pessoas com NEE no sistema público de ensino implica em uma reorganização do sistema educacional, o que acarreta a uma revisão de antigas concepções e paradigmas educacionais no intuito de possibilitar o desenvolvimento
cognitivo, cultural e social desses alunos, respeitando assim, as suas diferenças e atendendo às
suas necessidades.
Para que a inclusão se efetive, é necessário que ocorra algumas mudanças tanto na
parte da infraestrutura, quanto pedagógica, pois as crianças especiais não necessitam apenas
de um espaço adequado.Mas, também de recursos pedagógicos específicos e professores qualificados, os quais são assegurados pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva (2007) e pelo Decreto 7611/2011 no que se refere ao Atendimento Educacional Especializado.
Mantoan e Prieto (2006) destacam que a formação profissional é de suma importância
para o desenvolvimento de ações educacionais, e em especial os profissionais das redes públicas de ensino.
E, Mantoan (2003) ressalta que, ensinar atendendo as diferenças não resulta em mudar
a maneira de ensinar a criança com deficiência, mas sim de adotar uma nova proposta pedagógica integradora, a qual atenda as diferenças de todos os estudantes.
Ademais, isso depende de abandonar as condições de um ensino transmissivo, o qual
leva o sujeito a copiar sempre um modelo posto pelo sistema educacional, mas procurar metodologias que contribuam com a aprendizagem desses estudantes.
Portanto, sendo compromisso dos sistemas de ensino, a qualificação dos mesmos na
perspectiva de assegurar que estes profissionais estejam aptos a elaborar e implantar novas propostas e práticas de ensino a fim de corresponder às características específicas de cada aluno,
sendo eles especiais ou não.
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As escolas comuns, com essa orientação integradora, representam o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, de
criar comunidades acolhedoras, construir uma
sociedade integradora e dar educação para toConforme Ribeiro (2005), a inclusão dos (RIBEIRO, 2005, p.5.)
baseia-se nos direitos humanos dos cidadãos
e possibilita a inserção do indivíduo portador
O Artigo 58 da LDB (Lei de Diretrizes
de necessidades especiais na sociedade. SeBásicas) cita que educação especial é uma
gundo Ribeiro (2005, p.4):
modalidade da educação escolar, sendo oferecida de preferência na rede regular de ensino,
No âmbito escolar, representa não so- para crianças e jovens portadores de necessimente a colocação do indivíduo deficiente em dades especiais.

A INCLUSÃO DE PESSOAS COM
CEGUEIRA E BAIXA VISÃO NO
COTIDIANO ESCOLAR

salas de ensino regular, mas sim uma mudança paradigmática resultante de transformações
Essa lei também assegura que a escola
políticas, programas de serviço de apoio ofereregular deve disponibilizar para portadores de
cidos. (RIBEIRO, 2005, p.4).
necessidades especiais serviços de apoio que
atendam suas necessidades e que quando não
A inclusão dos portadores deve ocorrer for possível a integração do aluno nas classes
em todos os níveis. Conforme Ribeiro (2005), comuns de ensino regular, esse atendimento
um dos documentos mais citados que faz refe- educacional deve ser feito em classes especiarência a importância da inclusão é o UNESCO lizadas denominadas “Salas de Recursos”.
Salamanca Statement, cuja produção foi realizada em 1994 por mais de trezentos represenHá também um autor, Leo Buscaglia
tantes de noventa e dois governos de vinte e
(rede Saci, 2009) que elaborou doze preceitos
cinco organizações internacionais.
no sentido de que sejam percebidas as mudanças de paradigmas em relação às pessoas
Nessa declaração, enfatizou-se a im- com deficiência no século XXI:
portância de transformar os sistemas educativos possibilitando atender a todas as crianças,
jovens e adultos, de acordo com suas características e necessidades. Conforme a própria
Declaração de Salamanca (1994):
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• As pessoas com deficiências têm
sua própria individualidade, ou seja,
não pertencem à família, à sociedade.
• Cada pessoa com deficiência é diferente de outra, por mais que tenham
sido rotuladas podem reagir de formas diferentes.
• São pessoas com direito à auto-realização como qualquer outra e ao seu
ritmo próprio.
• Pessoas com deficiências têm a
mesma necessidade de amar, de
aprender, crescer e experimentar,
não há um mundo separado.
• Pessoas com deficiências têm o
mesmo direito de falhar, chorar, se
desesperar e não há como protegê-las dessas experiências.
• Somente as pessoas com deficiências podem nos dizer o que são capazes de fazer cabe a nós observarmos atentamente.
• As pessoas com deficiências devem
agir por conta própria. Podemos oferecer-lhes alternativa, mas só elas
podem colocar em ação.
• Pessoas com deficiências estão preparadas para viverem como desejarem, ou seja, se desejam viver em
paz, com alegria ou com apatia.
• Pessoas com deficiências têm um
potencial ilimitado para se tornar o
que desejam ser e não o que queremos.
• Pessoas com deficiências devem
encontrar sua própria maneira de fazer as coisas e não seguir padrões.
• Pessoas com deficiências também
precisam do mundo e das outras
pessoas para que possam aprender. Cabe a nós agirmos como seres humanos afetuosos prontos para
ajudar em momentos de queda, mas
também com possibilidades novas.
• Pessoas com deficiências têm direito à honestidade em relação a si
mesmo. Se a pessoa que ensina é
aberta ao crescimento e às novas
experiências, permitirá que elas também o sejam.

Em 1988, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais, que tinham
como propostas referências curriculares nacionais. Caberia a cada município, após a divulgação desses documentos concretizar, as diretrizes curriculares que norteassem o trabalho
educativo nas unidades e criassem também
conteúdos e aprendizagens que devem ser garantidos a todos os educandos.

Em São Paulo, a SMESP implementou
o Programa Orientações Curriculares e Expectativas de Aprendizagens. A partir da reflexão e
discussão com representantes da rede e especialistas nas diferentes áreas foram elaborados
alguns documentos, dentre eles o Referencial
sobre avaliação da aprendizagem de alunos
com Necessidades Educacionais Especiais.

Conforme a publicação Educação: fazer e aprender na cidade de São Paulo (2008),
apesar da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares se basear no princípio de educação
como direito de todo cidadão, ainda é necessária uma ampliação da reflexão sobre o assunto,
tanto em relação às dimensões sociais quanto
às diferenças individuais.

Nessa direção, ressalte-se que não é
suficiente para uma educação inclusiva apenas matricular os alunos nas escolas regulares,
mas é fundamental que esse movimento desencadeia mudanças de ideias, atitudes e práticas, não só no âmbito político, como também
no pedagógico e administrativo, além de gerar
mudanças paradigmáticas na sociedade como
um todo. (EDUCAÇÃO: FAZER E APRENDER
NA CIDADE DE SÃO PAULO, 2008, p. 86.)
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Percebe-se que discussões em torno
Para isso, recursos de acessibilidade
da inclusão estão cada vez mais presentes que potencializam atividades motoras não afeno interior das escolas em virtude dos direitos tadas pela deficiência como, por exemplo, o
conquistados e homologados legalmente.
tato e a audição. Conforme alguns autores têm-se verificado que o sistema Braille promoveu
uma verdadeira revolução na vida das pessoas
Porém, como cita Sá (2008), apesar cegas.
da importância inquestionável da legislação,
não há como garantir a mudança de postura,
recursos disponíveis e o compromisso com o
Percebe-se que este sistema incluiu
exercício de cidadania e uma educação iguali- os deficientes visuais no espaço real e social,
tária para todos. A inclusão escolar das pesso- possibilitando-lhes atuar nas esferas mais vaas com deficiência ainda é lenta diante de uma riadas, como no campo profissional, intelectuescola e sociedade que excluem.
al, estético e afetivo.

Para a autora a inserção da diferença/
deficiência resultará de uma nova concepção
de escola e de sociedade a serem transformadas.Os profissionais envolvidos, principalmente os educadores estão implicados neste movimento de transformação.

Conforme Sá (2008, p.1) para fazer
frente às exigências de uma escola inclusiva,
será primordial construir novas competências.
Neste sentido, a formação e o aperfeiçoamento
profissional cumprem um papel preponderante.
Este aperfeiçoamento, a autora vê como uma
dupla perspectiva: formação geral dos envolvidos e conhecimento técnico aliado à habilitação específica.

Para a reflexão da prática educativa
será essencial a conquista de tempos e espaços de formação, a desmistificação da deficiência e a concretização de políticas públicas na prática pedagógica. Deficientes visuais
necessitam de recursos especiais para que a
compreensão e a assimilação do conhecimento sejam facilitadas.

No Brasil, as Fundações Laramara e
Dorina em São Paulo, e o Instituto Benjamim
Constant no Rio de Janeiro pesquisam, adaptam e produzem para todo o Brasil variados
materiais utilizados nas práticas pedagógicas e
nas atividades do cotidiano das pessoas cegas
e de visão subnormal. Alguns autores citam
recursos para os deficientes visuais como:
• Reglete (tipo de régua para se escrever em braile) - O papel fica preso entre essa
régua e um pedaço de madeira. Com a punção
(um pino com ponta de metal afiada) faz os
buraquinhos que formarão as palavras em alto
relevo do lado do avesso. A escrita é feita da
direita para a esquerda e a leitura da esquerda
para a direita;
• Punção é o lápis - ou a caneta da
pessoa cega;
• Máquina braile - é a máquina de
escrever usada pelas pessoas cegas. Possui
nove teclas. Para digitar, basta fazer as combinações de pontos em relevo, pressionando as
teclas;
• Mapa tátil para ensinar geografia e
informar sobre a localização de lugares para
pessoas cegas. Pode ser feito recobrindo-se
os mapas comuns com materiais com texturas
diferentes.
• Soroban - é um instrumento de cálculo de origem oriental, formado por continhas
de madeira ou de plástico enfiadas em arames.
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Ele é vantajoso como material de apoio ao ensino da matemática por ser um recurso tátil, de
fácil manejo e de custo reduzido. Com é possível o aprendizado concreto dos fundamentos
da matemática.

E, como salienta Sá (2008):
A instrumentalização da prática pedagógica não resulta apenas do domínio de técnicas ou de metodologias. A disponibilidade de
serviços de apoio constitui suporte indispensável para professores, alunos e seus familiares.
Mas, o domínio do Braille e outras aquisições
específicas por si só, também não asseguram
a inclusão escolar bem-sucedida. A disponibilidade, atitudes e posturas do educador serão
decisivas no sentido de abrir ou fechar as possibilidades do conhecimento ou de descobrir
ou ignorar as potencialidades de qualquer pessoa. Ou seja, o perfil pretendido será delineado
pelo exercício da ação pedagógica (SÁ, 2008,
p.1).

E, se possível, o material de estudo
deve ser fornecido sob a forma de textos ampliados, textos em braile, textos e aulas gravadas em áudio ou em disquete, de acordo com
as necessidades do aluno e a possibilidade da
escola. Assim, o aluno poderá precisar de auxílios ópticos e computadores com programas
adaptados.
Também durante as aulas, é útil identificar os conteúdos de uma figura descrevendo
para o aluno a imagem ou definição. Substitua
por gráficos mais simples e em relevo, transcreva para o Braille os textos ou possibilite formas
alternativas nas provas, pense na possibilidade
de aumentar o tempo da prova.

Bem como, evite dar um exame diferente, pois isso pode ser considerado discriminatório e dificulta a avaliação comparativa com os
outros estudantes. Também é importante ressaltar que apesar das pessoas com deficiência
visual terem o comprometimento do órgão da
visão em comum, perdas visuais semelhantes
Para além das adaptações, há atitudes podem gerar capacidades diferentes.
que podem fazer diferença no contexto escolar,
entre elas: ler ou pedir que algum aluno leia o
que está escrito na lousa ou sempre que possíTendo em vista que além das variações
vel, passar a mesma lição que foi dada para a anatômicas e estruturais, outros tantos fatoclasse, procurar o apoio do professor especiali- res podem contribuir para esta singularidade
zado, que ensinará à criança o sistema braile e como: a motivação, a atitude, os estímulos que
o acompanhará no processo de aprendizagem, foram direcionados a elas e a potencialização
disponibilize com antecedência os textos e li- ao máximo de suas possibilidades por parte da
vros para o curso.
família, da escola ou da sociedade onde está
inserida.
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Segundo Mantoan e Prieto (2006), a
Por isso, necessitam de um ambiente
LDB nº 9394/96 em seu Art. 58, inciso III, des- estimulador, de mediadores e condições favotacam que:
ráveis à exploração de seu referencial perceptivo particular. No mais, não são diferentes de
seus colegas que enxergam no que diz respeito
São previstos professores com espe- ao desejo de aprender, aos interesses, à curiocialização adequada em nível médio ou su- sidade, às motivações, às necessidades gerais
perior, para atendimento especializado, bem de cuidados, proteção, afeto, brincadeiras, limicomo professores de ensino regular capacita- tes, convívio e recreação dentre outros aspecdos para a integração desses educandos nas tos relacionados à formação de identidade a
classes comuns (MANTOAN e PRIETO, 2006, aos processos de desenvolvimento e aprendip. 25)
zagem (SÁ; CAMPOS; SILVA; 2007, p.14).

E, como ressalta a autora ROMAGDesse modo, podemos perceber a funNOLLI apud AMIRALIAN (2008):
ção do professor como mediador do conhecimento, principalmente quando se trata de uma
criança com Baixa Visão ou Cegueira, pois de
A aceitação e flexibilidade do professor acordo com Vygotsky (2007):
em relação à sua limitação é um dos principais fatores que afeta a inclusão do aluno com
baixa visão. É necessário incluí-lo na sala de
A criança começa a perceber o mundo
aula e no ambiente escolar, propiciar interação não somente através dos olhos, mas também
com seus colegas promover sua socialização, através da fala. Como resultado, o imediatismo
resgatar sua autoestima e cidadania (ROMAG- da percepção “natural” é suplantado por um
NOLLI apud AMIRALIAN, 2008, p.21).
processo complexo de mediação; a fala como
tal torna-se parte essencial do desenvolvimento
cognitivo da criança (VIGOTSKI, 2007, p. 23).
Sendo assim, devemos ficar atentos
às nossas atitudes e posturas, com relação às
nossas práticas pedagógicas, para que assim
Tendo em vista que, a formação contipossamos descobrir e reinventar estratégias nuada do professor deve ser um compromisso
capazes de oferecer a todos os alunos um en- dos sistemas de ensino comprometidos com
sino que atenda às suas necessidades. A res- a qualidade do ensino que, nessa perspectiva
peito disso Silva et al (2007) cita que:
devem assegurar que sejam aptos a elaborar e
a implantar novas propostas e práticas de ensino para responder às características de seus
alunos, incluindo aqueles com NEE.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vale ressaltar que apesar das pessoas com deficiência visual terem como traço comum
a visão comprometida, perdas visuais semelhantes podem gerar capacidades diferentes, pois
além das variações anatômicas e estruturais, outros tantos fatores podem contribuir como os
estímulos da família, da escola e da sociedade em geral.
A inclusão abrange o aspecto social e escolar e prevê que todas as pessoas que apresentarem necessidades especiais devem ser percebidas e atendidas em suas necessidades,
permanecendo nos mesmos meios em que todos convivem.
E, esta questão é um motivo de reflexão e aprimoramento da formação dos professores,
a fim de realizar propostas de ensino inclusivo e uma oportunidade para que a escola se modernize. Com o objetivo de atender as exigências de uma sociedade, que cobra cada vez mais
respeito em relação ao outro e tenta crescer sem preconceitos, discriminação, barreiras entre
seres, povos e culturas.
Ao longo do tempo a sociedade criou algumas ideias distorcidas das pessoas com
necessidades especiais e por consequência da inclusão. E, neste artigo procurou-se entender
essa relação levantando-se itens importantes a respeito da visão geral e histórica, conceituação
da deficiência em si e a possibilidade da inclusão de maneira geral.
Seus métodos, as facilidades pensadas e criadas por organizações competentes e sérias para a rotina do deficiente na sua rotina diária, as leis que a asseguram e a postura de todos
os envolvidos, tanto em relação às dimensões sociais quanto às diferenças individuais.
Porém, observou-se que apesar da importância inquestionável da legislação não há certeza de garantia de um serviço eficiente para os deficientes visuais sem a mudança de atitudes,
práticas, recursos disponíveis, práticas pedagógicas reflexivas e políticas públicas pensadas
para os mesmos.
É válido ressaltar que no processo de construção do aprendizado das crianças com baixa visão e cegueira, os professores devem trabalhar com objetos que tenham algum significado
para eles, os quais contribuam para que determinadas situações seja lembradas.
E, também que estes sujeitos necessitam de materiais específicos que auxiliem no seu
desenvolvimento durante este processo, o qual cabe à escola organizar as formas de oferecer
acessibilidade a estes educandos. Assim, para isso, é necessário que o professor possibilite o
conhecimento e o reconhecimento diário do espaço físico e o posicionamento do mobiliário do
ambiente escolar.
Deste modo, a formação de professores é de fundamental importância, uma vez que,
o preparo dos recursos pedagógicos requer conhecimento das especificidades de cada educando, pois é necessário compreender que há materiais indicados para os diferentes tipos de
necessidades educacionais, o que demanda conhecer as potencialidades de cada criança.
A proposta para o objetivo deste artigo foi alcançada, pois houve
explicação da deficiência visual, a reflexão da inclusão dentro e um contexto histórico e o relacionar do sujeito às suas significações culturais.
Por fim, ao longo do trabalho apresentado foi possível compreender
a deficiência visual como parte integrante de um contexto histórico e
a real e urgente possibilidade da inclusão.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR ALFABETIZADOR

RESUMO: Diante de tantas informações que recebemos a cada instante, pelos meios de comunicação quais são os novos desafios enfrentados pelo professor (a) alfabetizador(a). Como
deve ser o seu saber pedagógico, sua prática efetiva em sala de aula. Para se chegar ao objetivo alfabetização. Como professor alfabetizador, é preciso pensar as relações que acontecem
na escola e estabelecer o que modificar, o que é desejável, analisando suas consequências.
Compartilhando com todos, os estudantes, os direitos e deveres dos protagonistas do processo educativo.

Palavras-chave: Saberes; Alfabetizar; Formação; Profissional.
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INTRODUÇÃO

E

ste é um artigo de pesquisa bibliográfica onde procuro elucidar o papel do professor alfabetizador, no seu dia a dia.Dessa forma, observar as práticas docentes de
alfabetização e letramento, e contextualizá-los com o que a comunidade escolar
traz em sua bagagem.
Buscar conhecer a cultura em que a comunidade escolar está inserida, incluí-la em sua
organização de plano de aula. Aproveitando -se do seu instrumento de conhecimento, para apresentar-lhe o conhecimento formal, outras formas de cultura.Defender o trabalho pedagógico com
uma diversidade textual, não significa obter sucesso no aprendizado. Porém, se faz necessário
ter critérios claros para chegar onde se deseja.
Assim, o docente deve buscar o seu aperfeiçoamento, o conhecimento em cursos de
formação legitimar, a sua prática, através das tecnologias, pensando e repensando o seu fazer
pedagógico.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR
ALFABETIZADOR
A escola é um lugar onde se estabelece relações entre o professor e aluno e o objeto
de conhecimento. O professor tem que criar uma
simbiose com o aluno de forma que possa fazer
com que os alunos possam desenvolver habilidades para ler e escrever com compreensão.
É importante considerar que a alfabetização vai muito além da determinação de conteúdo
a ser ensinado, e a sua complexidade exige que
o docente conheça a estrutura e o funcionamento
da língua. Sendo assim, é indispensável que ele
esteja familiarizado com as características e as
implicações das etapas do desenvolvimento de
uma criança, as competências que os alunos deverão adquirir ao final de um ano letivo, os métodos de alfabetização existentes e as abordagens
de avaliação da aprendizagem.
Leite (2010), ao escrever sobre uma educação sistematizada, comenta que o espaço da
sala de aula é o local de relações entre o sujeito /aluno e o objeto/conteúdos escolares, onde
o professor é considerado o principal mediador,
responsável pela organização do trabalho pedagógico, além de outros mediadores como os demais colegas e o próprio material pedagógico.
Colello (2010, p.117) coloca que se ao
fazer da escola um ambiente alfabetizador exige
“A convicção de ensino e aprendizagens, estabelecidos com os alunos em relação dialógica”. Um
espaço de ensino é aquele que promove a troca
de saberes, a interação com o objeto de conhecimento com o outro.
Assim, cabe ao professor repensar sua
prática pedagógica, criar um ambiente alfabetizador, reflexivo, desafiador com a finalidade de interação professor educador, a fim, de que aconteça o aprendizado. Segundo Davis - “Os conceitos
são constituídos tanto a partir da experiência individual da criança como a partir dos conhecimentos transmitidos na interação social, em especial
na escola” (DAVIS & OLIVEIRA, 2008, p.77).
Piaget de acordo com Terra (2001) formula o conceito de epigênese, argumentando
que o conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de uma programação pré-formada no sujeito, mas de construções
sucessivas com colaborações constantes de
estruturas novas.” (PIAGET, 1976 apud FREITAS

2000, p.64).
Davis, na dialética marxista o desenvolvimento é tido como algo necessariamente transformador, que cria uma determinada história, tida
como sempre aberta (DAVIS, 2005, p.41). Para
que possa ocorrer mudanças, o professor precisa buscar novos conhecimentos e saber usá-los.
Então, oferecer aos alunos situações de interação, dispor de estratégias que o ajude a saber o
que os alunos já sabem.
Dessa forma, ao educador é importante
conhecer e reconhecer as teorias que norteiam a
aprendizagem, pois, elas refletiram em seu trabalho pedagógico.Segundo Piaget:
O conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado nem nas estruturas internas do sujeito, porquanto estas resultam
de uma construção efetiva e contínua, nem nas
características preexistentes do objeto, uma vez
que elas só são conhecidas graças à mediação
necessárias de estruturas, e que estas, ao enquadrá-las, enriquecem-nas (PIAGET, 2007, p.1).
De acordo com Piaget, a aprendizagem
acontece na troca entre o sujeito e o objeto de
conhecimento, o estudante é um ser ativo no seu
aprendizado. Dessa forma:
Importante, na organização das práticas
pedagógicas de alfabetização, os conhecimentos
que os alunos acerca da escrita a fim de se planejar atividades que efetivamente possam contribuir para que todos avancem (BRASIL, 2012,
p.8).
“O papel de mediador e motivador da
aprendizagem, sempre atento às possibilidades
e limitações no processo de apropriação do conhecimento pela criança” (ANTUNES, 1999 apud
BRASIL, 2012, p.m22). A formação constante do
educador, o conhecimento de teóricos inovadores, formas intencionais e sistematizadas de realizar este trabalho, contribui para o bom aprendizado de todos.
Foi na segunda metade dos anos de
1980, que a palavra letramento surgiu em vários
países, com o foco de interpor a alfabetização,
não apenas como a habilidade de saber ler e
escrever, mas também para as práticas sociais
em que essas habilidades se fazem necessárias
(BRASIL, 2008, p. 11).
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Para Magda 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”. A autora propõe ainda que a
alfabetização e o letramento:
Não são processos independentes,
mas interdependentes e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por
meio de práticas sociais de leitura e escrita,
isto é, através de atividades de letramento, e
este, por sua vez, só se pode desenvolver no
contexto da e por meio da aprendizagem das
relações fonema grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2004, p. 14).

Vale ressaltar ainda para a:
Importância de se considerar, na organização das práticas pedagógicas de alfabetização, os conhecimentos que os alunos possuem
acerca da escrita a fim de se planejar atividades
que efetivamente possam contribuir para que todos os alunos avancem (BRASIL, 2012, p. 8).
Desse modo, cabe ao professor “o papel de mediador e motivador da aprendizagem,
sempre atento às possibilidades e limitações no
processo de apropriação do conhecimento pela
criança” Antunes (1999 apud BRASIL,2012,
p.22). Além da mediação, existem outros elementos que caracterizam a postura do professor
alfabetizador, tais como:

Autor da teoria denominada Epistemologia Genética, em seus estudos, Piaget se interessou pela inteligência humana, acreditando
que está se constrói a partir da interação do
indivíduo com o meio em que vive. Segundo o
autor:

consideração da alfabetização na perspectiva do letramento; respeito às diferenças
e atendimento à diversidade, considerando a
heterogeneidade de aprendizagens e percursos diferenciados das crianças; necessidade
de diversificação de atividades, procedimentos
e agrupamentos; desenvolvimento de postura
O conhecimento não pode ser conce- avaliativa em uma perspectiva formativa e acombido como algo predeterminado nem nas es- panhamento das aprendizagens de forma qualitruturas internas do sujeito, porquanto estas tativa (BRASIL, 2012, p. 19).
resultam de uma construção efetiva e contínua,
nem nas características preexistentes do objeO professor deve possibilitar aos estuto, uma vez que elas só são conhecidas gra- dantes, práticas que os levem a serem protagoças à mediação necessária dessas estruturas, nistas no processo de aprendizagem, uma vez
e que estas, ao enquadrá-las, enriquecem-nas que a aprendizagem compreende a construção
(PIAGET, 2007, p. 1).
de conceitos por parte do sujeito que aprende e
não por uma recepção passiva de informações.
De acordo com Piaget (2007, p. 176),
a aprendizagem:
É importante perceber que, na construção de práticas de alfabetização, para levar os
em geral, é provocada e não espontâ- alunos a pensar sobre o Sistema de Escrita Alnea. além disso, é um processo limitado – limi- fabética e a compreender os princípios que o
tado a um problema único ou a uma estrutura constituem, é necessário diversificar as atividaúnica. assim, eu penso que desenvolvimento des, escolhendo propostas que exijam diferenexplica aprendizagem, e essa opinião é con- tes demandas cognitivas e que mobilizem difetrária à opinião amplamente difundida de que rentes conhecimentos (BRASIL, 2012, p. 31).
o desenvolvimento é uma soma de experiências discretas de aprendizagem (Piaget, 2007,
Quando o olhar docente é voltado para
p. 176).
as diferenças de aprendizagem encontradas em
sala de aula, torna-se possível reavaliar a prática
pedagógica e repensar ações que visem a melhoria na qualidade do processo ensino-aprendizagem:
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A alfabetização, como processo de
aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, foi, assim, de certa forma obscurecida pelo letramento, porque
este acabou por frequentemente prevalecer
sobre aquela, que, como consequência, perde
sua especificidade (SOARES, 2003, p. 11).
Para Freire: “fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. no meu entender o que há de pesquisador no professor não
é uma qualidade ou uma forma de ser ou de
atuar que se acrescente à de ensinar. faz parte
da natureza da prática docente a indagação, a
busca, a pesquisa. o de que se precisa é que,
em sua formação permanente, o professor se
perceba e se assuma, porque professor, como
pesquisador” (FREIRE, 1989, p.32).
Segundo Paulo Freire, a evolução ocorre a partir da linguagem do povo, dos valores
do povo, de sua concepção de mundo. A educação democratizante transcende o ambiente
escolar formal necessitando envolver a comunidade nessa tarefa. Só participamos do que nos
pertence. O autor afirma que o ser humano não
vive “autenticamente” se não estiver integrado
criticamente ao seu meio: “um dos aspectos
mais importantes do nosso agir educativo, na
fase atual de nossa história, será, sem dúvida,
o de trabalhar no sentido de formar o homem
brasileiro, um especial senso, que chamamos
de senso de perspectiva histórica. Quanto mais
se desenvolva esse senso, tanto mais crescerá
no homem nacional o significado de sua inserção no processo de que se sentirá, então, participante, e não mero espectador” (apud BEISIEGEL, 1989, p.20).
A docência é uma atividade baseada
em perguntas. Por isso não é uma atividade
rotineira. Cada dia é uma surpresa. Cada dia
o ser humano é diferente. O reencantamento
da educação “requer a união entre sensibilidade social e eficiência pedagógica. Portanto, o
compromisso ético-político do/a educador/a
deve manifestar-se primordialmente na excelência pedagógica e na colaboração para um
clima esperançador no próprio contexto escolar” (2001, p.34).

A construção do conhecimento é ao
mesmo tempo afetiva e social. O conhecimento não está ligado apenas aos afetos e nem é
apenas social. Ele está ligado ao universo. De
certa forma ele pode ser considerado também
cósmico. Para conhecer precisamos nos situar
no universo. Como diz Edgar Morin, a educação “deveria mostrar o destino multifacetado
do humano: o destino da espécie humana, o
destino individual, o destino do social, o destino do histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma das vocações essenciais
da educação do futuro será o exame e o estudo da complexidade humana. Conduziria à
tomada de conhecimento, por conseguinte, de
consciência, da condição comum a todos os
humanos e da muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas,
sobre nosso enraizamento como cidadãos da
Terra” (EDGAR, 2000, p.61).
Como afirma Edgar Morin “o ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também
conhecer com objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador,
ébrio, extático; é um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio; é consciente da morte, mas que não pode crer nela; que secreta
o mito e a magia, mas também a ciência e a
filosofia; que é possuído pelos deuses e pelas
Ideias, mas que duvida dos deuses e critica as
ideias; nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras”
(MORIN, 2000, p.59).
Os jovens usam a tecnologia muito mais
para o jogo, a ludicidade, para estabelecer vínculos e relações de amizade. A escola precisa
utilizar a tecnologia mormente para “oferecer
elementos para que os jovens tenham acesso
a elas e que, ao mesmo tempo, possam expressar-se de maneira reflexiva, crítica e lúdica
através dessas novas formas comunicativas:
multimídia, realidade virtual, internet” (APARICI,
1999, p.59). O docente, no intuito de aprimorar
seus conhecimentos pode pedir licenciamento
periódico remunerado (LDBE Art. 67, inc. II).
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Conforme a Lei de Diretrizes e Bases
em seu artigo 62, é garantido formação continuada para os profissionais a que se refere o
caput, no local de trabalho ou em instituições
de educação básica e superior, incluindo cursos
de educação profissional, cursos superiores de
graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.O docente deve procurar inteirar-se do
que ocorre na comunidade, no país e no mundo, para que possa interagir mais facilmente
com seus educandos e, fortalecimento os conhecimentos dos mesmos (BRASIL, 2008).
Com o advento da internet o mundo
ficou nas mãos dos docentes e letrados. Pesquisas que antigamente eram feitas em livros,
nas bibliotecas, passaram a ser feitas na internet. Assim, a(o) professora(o), neste seu trabalho complexo e onde encontra diversos teóricos
para embasar a sua prática tem nos momentos
de formação a busca do aperfeiçoamento, o
momento de se atualizar, aprender, estudar e ao
mesmo tempo tirar suas dúvidas na troca com
os seus pares. Esta prática pode se dar em seu
horário de trabalho, a distância, ou em contraturno (BRASIL, 2008).

Perrenoud (2000) apresenta dez competências para o trabalho docente:
1.Organizar e dirigir situações de aprendizagem.
2.Administrar a progressão das aprendizagens
3.Conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam.
4. Envolver os alunos suas aprendizagens e em seu trabalho.
5.Trabalhar em equipe.
6.Participar da administração da escola
7.Informar e envolver os pais.
8.Utilizar novas tecnologias
9.Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.
10. Administrar a própria formação contínua. (Perrenoud, 2017, p.14).

A definição de competência como a
capacidade do sujeito de mobilizar os recursos
necessários para o enfrentamento de novas situações e a consequente mobilização de suas
estruturas conceituais está em estreita relação
com algumas características da Educação a
Para Severino (2006), A ideia de forma- Distância (EAD) [...] (ROQUE, ELIAS, MOTTA,
ção é, pois, aquela do alcance de um modo de 2004, p.101).
ser, mediante um devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade existencial marDessa forma a tecnologia entra como
cada por um máximo possível de emancipação, competência primordial, neste momento do dispela condição de sujeito autônomo. Uma situa- tanciamento social, onde o docente precisou
ção de plena humanidade (SEVERINO, 2006, reinventar a sua prática para o ensino remoto,
p.621).
Plataforma de aprendizagem, live, vídeos. TivePaulo Freire, educar sempre será uma mos que fazer uso com urgência destas ferrarelação de gente com gente, de adultos com mentas de trabalho e aprendermos a utilizá-las
crianças [...] Para Paulo Freire, o caráter renova- no dia-a-dia. Os desafios de estar se atualizandor da educação está no caráter intrinsecamen- do para um mundo em constante mudança e
te renovado de toda relação humana, entre hu- abertos ao novo (ROQUE, ELIAS, MOTTA, 2004,
manos.Formamo-nos no diálogo. Este pode ser p.101).
mediador dessa relação como pode também
Assim, a escola é o lugar de aprender,
suplantar essa relação (ARROYO, 200a. p.47). com criatividade na interação com os colegas,
nas oportunidades de pensar sobre os conheDesta forma, o professor atua como me- cimentos oferecidos a cada estudante. Apesar
diador no processo ensino aprendizado, desde dos esforços docentes para fazerem as crianças
muito cedo o estudante já inicia o seu protago- compreenderam de imediato as correspondênnismo, participa ativamente no seu aprendizado cias fonéticas que estão na base hoje do sistedesenvolvendo sua criticidade, seu saber fazer, ma de escrita alfabética isto não ocorre, o que
fazendo, o trabalho em grupo, aprendendo o não quer dizer que as crianças não aprendem
respeito, o valor de si e do outro.
(ROQUE, ELIAS, MOTTA, 2004, p.101).
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partilhado, professora e crianças aprendem. também à margem das intenções à prática reA professora em seu papel de mediadora do flete pressupostos e valores muitos diversos.
conceito científico, desperta na criança o inte- (SACRISTÁN, 1998, p. 201).
resse a curiosidade pela descoberta. Segundo
o documento da BNCC:
Dessa forma, o docente em sua formação busca conduzir o trabalho para transforma[...] o desenvolvimento, pelos alunos ção, e uma consciência crítica, uma educação
de novas formas de relação com o mundo, no- de qualidade. Como aponta o parecer CNE/
vas possibilidades de ler e formular hipóteses CEB n°11 /2010, “os conteúdos dos diversos
sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las componentes [...], ao descortinam às crianças
de elaborar as conclusões, em uma atitude ati- o conhecimento do mundo por meio de novos
va na construção do conhecimento (BRASIL, olhares, lhes oferecem oportunidades, de exer2008).
citar a leitura e a escrita de modo mais significativo
“Precisamos contribuir para criar a es(BRASIL, 2010).
cola que é aventura, que marcha, que não tem
Segundo Freire, a abordagem da edumedo do risco, que recria o imobilismo. A es- cação não é unilateral. Não há uma relação licola em que se fala, em que se ama, se adi- near de poder, mas um processo dialético em
vinha, a escola que apaixonadamente diz sim que educador e educando estão imersos numa
a vida” Paulo Freire. Sendo assim, participar aventura de descoberta compartilhada. Por
da elaboração do Projeto Político Pedagógico isso é [a educação] uma concepção revolucio(PPP), estudar, conhecer a realidade na qual a nária, comprometida com a libertação humana
escola está inserida o currículo para orientar o (apud GAYATO, 1989, p.12).
seu trabalho pedagógico se faz necessário. O
currículo não oferece uma aprendizagem lineA alfabetização é a primeira etapa, asar, mas um conjunto de aprendizagens interco- sim, que deixa a educação infantil, tudo é novo
nectadas.
a ansiedade, as expectativas que se tem do
desconhecido. Acolher a criança, respeitar o
Dessa forma, professores são protago- seu modo de pensar, seus valores, facilitar sua
nistas sentindo se motivados no seu trabalho interação com o grupo.Possibilitar um ambienpedagógico, qual a minha concepção de ensi- te de leveza, de aprendizagens, para que aconno, a minha bagagem no conhecimento peda- teça a leitura e a escrita, que é feito através de
gógico. “Quem ensina aprende ao ensinar. E um trabalho árduo da professora. Assim, atinquem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, gir o objetivo a leitura tão esperado tanto pela
1989).
criança quanto pela professora, a felicidade, a
autonomia
Assim, o currículo é o norteador entre
a escola, cultura e sociedade é um instrumento
“O processo de leitura possibilita essa
de transformação, onde saberes pedagógico, operação maravilhosa que é o encontro do que
concepções de ensino são pensados no pro- está dentro do livro com o que está guardado
cesso ensino aprendizado. O valor de qualquer na nossa cabeça” (RUTH ROCHA). A formação
currículo, de toda a proposta de mudança para pautada na realidade da escola, favorece ao
a prática educativa, se comprova na realidade, docente trabalhar os desafios encontrados na
na forma na qual se realiza, na forma como se sala de aula. Muitas vezes alunos vivendo em
concretiza em situações reais: O currículo na contexto de violência doméstica, salas lotadas,
ação é a última expressão de seu valor, pois, diagnósticos que não tem retorno. O docente
enfim, é na prática que todo o projeto que toda está presente dentro e fora da escola.
a ideia, toda a intenção se faz realidade de
uma forma ou de outra; se manifesta, adquire
significado e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida. Às vezes,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, ao professor se faz necessário construir a sua capacidade de análise crítica, se
auto avaliar, refletir sobre a sua prática. Está sempre se atualizando, se aperfeiçoando em busca
de uma nova perspectiva.É por isto, que tem sido consensual horários e espaços para a prática
do saber pedagógico com ênfase na reflexão da ação e tomadas de novas decisões.
Considerando o estudo realizado, o professor deve adequar a sua prática de modo
que venha a atender as diferenças de aprendizagem do estudante, repensar sua prática como
mediador no processo de aprendizado. Assim, permitir ao estudante ser o protagonista de sua
própria aprendizagem. Sendo assim, o docente aliado à sua formação, atualizado, desenvolve
suas habilidades e competências, com mais segurança, legitimidade de modo a refletir na sua
prática no seu dia-a-dia.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de trazer uma discussão a respeito de Distúrbios de aprendizagem é uma determinada característica de problemas que afetam a capacidade da criança
de receber, processar, analisar ou armazenar informações, isso se dá principalmente na fase
escolar da criança. Dificulta-se a aquisição, leitura, escrita, soletração e resolução de problemas matemáticos. É de pura responsabilidade do professor como educador, alfabetizar e
letrar seu aluno, dizemos que um indivíduo, ele só é alfabetizado e letrado quando conhece o
código, e consegue usá-lo para decodificar e codificar, então é neste período em que o educador deve se manter atento para identificar qualquer problema de aprendizagem.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Crianças; Professor; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

indivíduo aprende a escrever por meio de funções de seu cotidiano o que o
caracteriza como letrado. A qualidade e as habilidades de domínio da escrita
estão ligadas aos níveis de letramento e variam conforme o domínio do código
escrito. A escolaridade implica nos níveis de letramento, pois o aprendizado de uma pessoa
dentro da escola é completamente diferente daquela que aprende em ambiente familiar. Pessoas
com grau de escolaridade baixo ou que nem chegaram a ingressar na escola possuem um nível
baixo de letramento, porém não podem ser consideradas iletradas, pois utilizam a escrita para
encontrar-se em meio ao mundo.
De acordo com Di Nucci (2005), é preciso tornar o letramento um meio de formar cidadãos críticos. Esse é um desafio que permanece, porém para esse desafio ser realizado, é
preciso levar em conta que a escola faz parte do nosso processo de letramento.A sociedade oferece muitas experiências de linguagem, ajudando as crianças no processo de aprendizagem do
letramento. A aquisição da linguagem escrita ocorre em diversos ambientes de nossa sociedade
e surge desde os primeiros anos de vida da criança,porém quanto antes a família e o professor
descobrir e identificar uma dificuldade ou distúrbio de aprendizagem ,irá ajudar e evitar que a
criança retarde suas habilidades e a necessidade de aprender .
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COMO IDENTIFICAR UMA
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
De acordo com Barroso (2002), cada
experiência nova que vivemos, ativa uma série
de processos neurológicos, afetivos e cognitivos. Para acessarmos os nossos processos
cognitivos (ou seja, aprender) precisamos de
uma condição básica; isto reflete diariamente
em nossa memória e na aprendizagem. É muito comum encontrarmos crianças com o tempo
de atenção diminuído, a algumas atitudes podem auxiliar neste sentido: trabalhar com postura adequada aos alunos, desenvolver uma
rotina estipulada previamente, respeitar os horários estabelecidos.
Para o autor (2002), a atenção é o processo ordenado para captar informações do
meio em que vivemos. A atenção seleciona e
hierarquiza todos os estímulos que recebemos,
de forma a indicar que o barulho externo de um
ônibus passando pela rua é menos importante
do que a palestra a que estamos assistindo.
Por este motivo, a atenção é muito importante
nos processos de aprendizagem. Dos casos
de TDAH,80%são de meninos, vale ressaltar
que este diagnóstico não deve ser feito de
forma leviana e baseado apenas no aspecto.
Atualmente é muito comum que as crianças
que sejam agitadas sejam classificadas com
TDAH, no entanto é normal que as crianças
apresentem uma atividade motora excessiva,
mas em certos casos, quando cobramos que
fiquem sentadas e quietas, algumas crianças
podem apresentar um comportamento ainda
mais agitado, e realmente só 7% dos casos se
beneficiam com remédios, o melhor tratamento
envolve mudança de atitude e estímulos dos
pais e professores (BARROSO, 2002).
De acordo com documentos oficiais
que regem o Estatuto da Criança, para existir
aprendizagem existem três tipos de características básicas: atenção /concentração; Emoção
/motivação; Memória.

FONTE DE INVESTIGAÇÃO
Para investigarmos as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem,
utilizamos como base de estudo a pesquisa bibliográfica junto ao estudo desenvolvido por meio de
um questionário, resultado de um estudo de caso.
Este foi realizado e aplicado à uma participante,
uma professora da Rede Municipal de Educação
Infantil, tendo assim, o questionário como objeto
de estudo:
Questionário realizado com uma professora da Educação Infantil que leciona a crianças de
7 a 10 Anos na Rede Municipal de São Paulo:
1- Qual a maior dificuldade de aprendizagem enfrentada hoje em sala de aula?
R: Em meio a tantos problemas enfrentados em sala de aula, a falta de atenção é o mais
comum e encontrado, pois muitas crianças não
conseguem aderir, ou entender tudo que lhe é ensinado .
2- Quais recursos são utilizados para resolver estes problemas?
R: Brincadeiras em grupo tentando socializá-la.
3- O que os professores oferecem para
que isso seja solucionado?
R: Uma conversa aberta com os pais,
sempre buscando ajuda da família.
4- Como os alunos agem com aqueles
que indicam dificuldades de aprendizagem?
R: Infelizmente ainda há muita exclusão,
com aqueles que parecem ou apresentam algo
diferente.
5- Como os pais destes alunos recebem
estas informações?
R: Não aceitam ,80% não conseguem
aceitar que os filhos precisam de ajuda, dizem que
é fase.
6- Qual suporte a escola, como corpo docente oferece?
R: Oferecem projetos voltados para a dificuldade de aprendizado, tentando inserir o educando em reforço escolar e até mesmo encaminhando para um psicólogo.
7- Qual suporte o governo oferece?
R: Infelizmente o professor trabalha com
meios que ele mesmo proporciona, o governo cria
programas que nunca estão disponíveis.
8- Qual sua expectativa para a educação?
R: Se cada um fizer sua parte teremos um
ensino melhor, pois nossa sociedade depende
disso. São crianças crescendo e cheios de esperança, que precisam de suporte para serem direcionados.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
COM CRIANÇAS ESPECIAIS
Esse tema foi escolhido por que há
muito tempo discute-se a questão da Inclusão
e seu processo de desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade no universo
lúdico, até na qual esse contexto influencia o
desenvolvimento psicomotor da criança. Por
fim, iremos identificar a contribuição da arte
como, ferramenta de estimulação no processo
de aprendizagem e desenvolvimento integral
da criança na educação infantil, sendo assim,
determinar os objetivos precisos para que o
processo pedagógico aconteça eficazmente,
como agente facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas
especificidades.
Segundo Pires et al (2009), a inclusão da criança com deficiência é um problema de bastante relevância, e deve ser tratado
com a gravidade que ele representa, tendo em
vista que na maioria das vezes a escola não
está preparada adequadamente para receber
tais alunos e acabam tratando os alunos com
necessidades especiais como um peso para a
escola, além de torná-los incapacitados cerceando as oportunidades e dificultando o aprendizado, ainda mais quando percebem que são
tratados de forma discriminada.
Interpretar o contexto histórico do processo de inclusão; conhecer as políticas públicas da Educação Especial; Apontar a importância da formação de profissionais da educação
e qualificação da escola para trabalhar com
as pessoas especiais; analisar a forma real
de inclusão nas escolas. Entrevistar pais que
vivenciam a inclusão. A criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir
conhecimentos que futuramente lhe ajudará
a desenvolver de maneira mais eficiente um
aprendizado formal (PIRES et al. 2009).
Para os autores, por meio das brincadeiras a criança acaba explorando o mundo
a sua volta livremente, pois é a partir daí que
ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba criando um mundo de
fantasias e manifesta seus sentimentos, se sen-

tindo cada vez mais segura para interagir. Toda
teoria necessita, primeiro, de uma conceituação.
Outra importante contribuição é o que
Pires et al (2009, p. 561) trazem sobre a temática. Para estes autores, há de se buscar as
seguintes ideias de outros pensadores: Em Platão, vê-se um ambiente propício para pensá-la
pelo viés da reflexão não propriamente da arte,
mas do belo, das ideias e do ideal. Na Estética
de Hegel ela aparece como fenômeno ligado
à história e ao sintoma da vida contínua, obstinada, do espírito, indicando aí o seu desenvolvimento. Nietzsche, acerca do Nascimento
da Tragédia, a enxerga como potência da própria vida, entrelaçada pelo delírio dionisíaco e
pela beleza apolínea, eivada de embriaguez da
alma. Aristóteles nos fala da arte da mimesis,
em sentido de metáfora da vida, com finalidades do prazer e do deleite estético.
Em busca de alguns paradoxos fundadores da arte. Kant propõe quatro momentos
do julgamento estético, quais sejam: a satisfação desinteressada, a subjetividade universal, a finalidade sem fim e a necessidade livre.
Contudo, ainda sobre esta questão, o principal
problema na definição do que é arte é o fato
de que esta definição varia com o tempo e de
acordo com as várias culturas humanas (ARIÉS, 1981).
Segundo essa concepção, a educação
é um processo tipicamente humano, que possui a especificidade de formar cidadãos por
meio de conteúdos “não materiais”, que são
ideias, teorias e valores, conteúdos que vão de
usufruir decisivamente na vida de cada um, a
questão da educação é responsável por garantir a qualidade educacional, e os gestores são
os responsáveis por isso, com comprometimento do domínio dos conteúdos curriculares,
que habilitem no mundo da educação e da sabedoria de viver em sociedade respeitando as
diferenças, num mundo mais justo para todos.
Assim se formou a educação especial (ARIÉS,
1981).
A Pluralidade faz surgir um país feito
a muitas mãos, a qual todos juntos, vindo de
tradições diversas, com distintas formas de ar1141
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rumar o mundo, com inúmeras concepções do
belo, conseguem criar uma comunidade plena
da consciência da importância da participação
de cada um na construção do bem comum.
Todos podem ser diferentes, mas são absolutamente necessários. Só com esta união na diversidade se constrói um mundo novo (ARIÉS,
1981).
Neste curso apresentamos reflexões
sobre a educação inclusiva, especialmente aspectos relacionados à escola para todos, questões conceituais, a inclusão, a escola inclusiva
e a sociedade inclusiva, priorizando, no entanto: Pluralidade cultural, diversidade, diferença:
questões étnico-raciais e questões de gênero e
a educação inclusiva, refletidas no movimento
da escola para todos (ARIÉS, 1981).

COMO SURGIU A INFÂNCIA
Para Ariés (1981), historicamente, a
infância realmente foi determinada pelas viabilidades dos adultos, modificando-se bastante
ao longo da história. Até o século XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito
precárias, o que tornava o índice de mortalidade infantil muito alto. Nesta época não se dava
importância às crianças e com isso o índice
de mortalidade só aumentava, pois não existia nenhuma preocupação com a higiene das
crianças.
Segundo Ariés (1981), as modificações
ocorreram a partir de mudanças econômicas
e políticas da estrutura social. Com o passar
do tempo, como demonstra a história, encontramos diferentes concepções de infância. A
criança era vista como um adulto em miniatura, e seu cuidado e educação eram realizados
somente pela família, em especial pela mãe.
Havia algumas instituições alternativas que serviam para cuidado das crianças em situações
prejudicadas ou quando rejeitadas.
A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização da criança, não era, portanto de nenhuma
forma assegurada nem direcionada pela família. Esta criança se distanciava rapidamente de
seus pais, e podemos dizer que durante mui-

tos séculos a educação e a aprendizagem foi
garantida graça a convivência da criança ou
do jovem com outros adultos. Neste sentido a
criança era inserida em meio aos adultos para
aprender as coisas que devia saber ajudando
os adultos a fazê-las (ARIÉS, 1981).
Neste sentido na visão do autor, no momento que a criança possuía pouca dependência, em média pelos aos cinco ou sete anos,
mostrava-se que já estava preparada para entrar na vida adulta em todos seus aspectos.
A criança era considerada um adulto em miniatura, pois eram designadas tarefas iguais as
das pessoas mais velhas e todos os tipos de
assuntos eram conversados na sua frente (ARIÉS, 1981).
Durante muito tempo segundo o Ariés,
a infância foi colocada à margem pela sociedade e do seio familiar, exposta à vontade e as
ordens dos adultos, ficando até mesmo numa
situação de invisibilidade social. A observação
em prol da infância deu-se de maneira lenta,
em um processo de construção social (ARIÉS,
1981).
Segundo o autor até mesmo perante a
arte a infância foi ignorada. Por volta do século XII, a arte medieval não conhecia a infância
como uma fase da criança, e nem ao menos
demonstrava interesse em representá-la. É impossível compreender que essa ausência se
deva tão somente à incapacidade ou a falta de
habilidade das crianças. O mais provável é que
não houve um lugar reservado no pensamento das pessoas neste período, para a criança
(ARIÉS, 1981).
A partir deste momento surgiram determinados sentimentos com relação à infância e
os devidos cuidados com a dignidade e moral
da criança também, este fato foi relacionado
com a chegada da burguesia começando com
as famílias dos nobres da sociedade, para os
mais pobres (ARIÉS, 1981).
A concepção da infância como um período particular e importante somente se firmou
no século XVII, acompanhada da preparação
de uma teoria filosófica sobre a individualidade infantil, que tornou viável o aparecimento de
uma psicologia da criança e de seu desenvol1142
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vimento. Assim, para Ariés (1981), o reconhecimento da infância inicia-se no século XIII e aumenta no XIV e XV, tornando-se relevante nos
fins do século XVI e durante o XVII ao tratar da
concepção de infância.
Durante o século XVII a palavra infância assumiu sua significação na modernidade,
referindo-se à criança pequena mais frequentemente. Neste sentido, conforme este pensamento, a criança é entendida como um ser que
tem um importantíssimo papel para a sociedade, podendo ser educado. Reconhecida as especificidades da infância, busca-se então desvendá-la e compreendê-la para poder educá-la
(ARIÉS, 1981).
O reconhecimento da infância surgiu a partir do século XVII, quando então a criança foi percebida como alguém que
precisava de tratamento especial, desta forma
as crianças deixaram de ser misturadas aos
adultos. Nesse contexto aparecem no Brasil
as primeiras iniciativas de atendimento à criança abandonada, instalando-se as Rodas dos
Expostos nas Santas Casas de Misericórdia.
A concepção de infância, então, configura-se
como um aspecto importante que aparece e
que torna possível uma visão mais ampla, pois
a ideia de infância não está unicamente ligada
a faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear, mas sim
a uma ocorrência e a uma história (BRASIL,
1990).
Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal de
toda mudança legal conquistada ao longo do
tempo, porém antes dessa mudança podemos
perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas no decorrer
da história para que se chegasse a concepção atual. Segundo Zilma de Oliveira (1994),
antigamente não existia um olhar afetivo para
criança e não havia preocupação com seu desenvolvimento, ela era vista como um adulto
em miniatura e o que a diferenciava era apenas
a força e o tamanho. Não existiam valores que
fossem assegurados pela família, mas sim pelos adultos do seu convívio.

De acordo com Oliveira (1994),houve
um questionamento impulsionado pelo Movimento da Escola Nova de como essa criança
deveria se desenvolver, foi então no século XX
que surgiram grandes teóricos como Comenius, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori e
Rousseau, Piaget e Vygotsky com ideias inovadoras que contribuíram para que essa criança
tivesse um bom desenvolvimento nos anos iniciais, sabendo que é no início da vida que construímos grandes homens, e dessa maneira ele
poderá ser inserido na sociedade sabendo dos
seus direitos e deveres. Com a contribuição de
Comenius, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, Rousseau, Piaget e Vygotsky ideias foram
adiante, e até hoje essas ideias estão inseridas
na Educação Infantil com propósito de ajudar
no desenvolvimento da criança:
O nascimento do pensamento pedagógico moderno no século XVI e XVII impregnando do pragmatismo tecnicista e do desenvolvimento científico ocorrido com expansão
mercantilista, criou novas perspectivas educacionais, que determinam repercutindo na educação de crianças pequenas. Neste período e
junto com o ideário criado no seio do movimento religioso da época, foram organizadas escolas para pequenos (petty schools, ou écoles
petites) na Inglaterra, França e outros países
europeus, na qual leitura e a escrita eram ensinadas a criança a partir de 5 anos, embora
dentro de um objetivo maior de ensino religioso
(OLIVEIRA,1994, p.12).
A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial
no século XIX, que passou a incorporar o trabalho feminino e da criança no sistema fabril.
Embora, segundo Aranha (2006), no período
anterior da Revolução Industrial e durante ela,
a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que defenderam
a importância da educação para todos seres
humanos.
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Portanto, Aranha (2006) fala da pouca discussão sobre a infância e sua educação,
limitando a organização de um sistema de
ensino e de propostas metodológicas para o
ensino das crianças pequenas. Isso limitou as
potencialidades e as oportunidades de desenvolvimento, comprometendo a visão educacional na infância e dos trabalhadores neste nível
educativo.
Como afirma Aranha (2006), a infância nem sempre foi concebida como nos dias
atuais, pois esteve sujeita as mudanças socioeconômicas, políticas culturais que as sociedades passaram. A composição da família, os
registros familiares e eclesiásticos, entre outros
aspectos, também não foram os mesmos, as
mudanças demonstram que ocorreram transformações, não se podendo tomar cada período como algo acabado. No período seguinte,
época moderna, a educação passa por transformações, novos métodos educacionais são
propostos.
E segundo Aranha (2006), João Amos
Comenius (1592-1670) se tornou o grande
educador da época, pois defendeu novas práticas educativas além de uma educação total
para todos, “ensinar tudo a todos”, para que
todos possam atingir o ideal da pansofia.
Aranha (2006) afirma que o objetivo
central da educação de Comenius era formar
o bom cristão, um homem moral, devendo ser
sábio nos pensamentos, dotado de verdadeira
fé em Deus e capaz de praticar ações virtuosas, estendendo-se a todos: os pobres, os portadores de deficiências, os ricos e às mulheres.
Para Aranha (2006), é a partir do século XVI, que surgiram as descobertas científicas,
as quais provocaram o prolongamento da vida,
ao menos da classe dominante. No mesmo
século, surgem duas atitudes contraditórias no
que se refere à concepção de criança: uma a
considera ingênua, inocente e é traduzida pela
“paparicação” dos adultos; enquanto a outra
a considerava imperfeita e incompleta e é traduzida pela necessidade do adulto moralizar a
criança.

De acordo com Aranha (1998), no século XVII a educação ainda não tinha conseguido se firmar de maneira universal e pública.
Mas algumas mudanças puderam ser observadas em alguns Estados da Confederação
Germânica, na qual se instituiu a educação
obrigatória dos 6 aos 12 anos.
Pestalozzi 1746-1827, (Nova Escola
2008), traz seu pensamento como proposta
na crença da bondade do ser humano, e na
caridade praticada em torno das classes menos favoráveis, ele entusiasma empresários a
construir creches para os filhos dos operários,
pregou que a principais funções para o desenvolvimento das crianças são suas habilidades
naturais e inatas, dizia que a criança tem que
ser educada em um ambiente o mais natural
possível colocando para fora o que tem dentro
de si, sendo assim favorável para construção
do desenvolvimento do caráter infantil.
Segundo Froebel o conhecimento chega por meio de manuseios de objetos, e participação em diversas atividades de livre expressão. Maria Montessori 1870-1952, (NOVA
ESCOLA, 2008), é um dos grandes nomes,
que aparece como construtores de ideias na
educação infantil, Montessori defendia que
uma das funções da educação era de certa
forma favorecer o progresso infantil de acordo
com as necessidades de cada criança.
Sua marca foi trazer materiais de uso
pedagógico que beneficiava o desenvolvimento da criança, foi ela a própria responsável pela
diminuição do tamanho da mobília usados pelas crianças na pré-escola, desenvolve jogos e
materiais essenciais para uso educativo, com
materiais apropriados para estimular e desenvolver, colocando a criança diante de situações
que poderiam colaborar para evolução de diversas funções psicológicas (NOVA ESCOLA,
2008).
Essa etapa da história em que a concepção de infância se construiu transformou a
visão que se tinha das crianças. Os pequenos
passaram a ter lugar de destaque na sociedade, que passou a valorizar a infância. Essa valorização contribuiu para o desenvolvimento do
olhar pedagógico dentro da educação, preocu1144
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pada com as novas adaptações de métodos
educacionais que satisfizesse as novas demandas desencadeadas por estas transformações
(NOVA ESCOLA, 2008).
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI 1998), traz a concepção de infância como construída historicamente e a ideia de que atualmente não há apenas uma maneira de se considerar a criança,
pois há múltiplas diversidades de realidades
sociais, culturais, étnicas e etc. que podem interferir nessa noção de infância. Sabemos que
existem crianças que trabalham, que são exploradas, que sofrem maus tratos e abusos,
que não possuem seus direitos garantidos.
As pesquisas feitas por (RCNEI-1998),
relativas à infância apontam que ao propormos
algo às crianças devemos aproximar nosso
ponto de vista ao delas. Não existe um método ideal de relações entre adultos e crianças,
porém devemos levar em consideração as diferentes condições de vida de um grupo escolar
e perceber a criança como sujeito de direitos e
capaz de criar seu próprio espaço.
A concepção de infância (RCNEI-1998),
que temos nos dias atuais é uma visão construída historicamente, em que é possível perceber o contraste existente entre a atualidade
e algumas décadas atrás. A criança passou
a ocupar um local de destaque na sociedade
muito diferente da época em que sua presença
era praticamente imperceptível. Nesta época
na sociedade medieval, as crianças eram inibidas de participar socialmente da vida comunitária e eram tratadas como um pequeno adulto,
passando despercebidas suas características
e peculiaridades.

QUAL O SIGNIFICADO DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
Dentre os vários objetivos do ensino
de didática, um deles é equipar o aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos que
funcionem como recursos a serem mobilizados em situações concretas da atuação pedagógica. O ensino de didática na formação
de professores tem por objetivo conscientizar
os alunos quanto às concepções e conceitos
referentes sãs disciplinas a serem ministradas
e ao modo de ensiná-las. O professor deve,
portanto, buscar meios de ensino que chamem
a atenção ao lúdico e ao que interessa para
seu aluno. O mundo da educação inclusiva é
cheio de desafios e objetivos, os professores
trabalham “brincando “despertando os interesses daqueles que a buscam ( BASTOS, 2002).
Existem inúmeras formas pedagógicas
para se dirigir às ações dos educandos. Crianças de 4 e 5 anos, por exemplo que se encontram na educação infantil, tem visões acentuadas para receber informações e associar a sua
fantasia elas aprendem com o imaginário. Por
meio de análise documental e da realização de
questionário e entrevistas com as professoras
atuantes no campo de pesquisa, o estudo revelou que as principais dificuldades de aprendizagem percebidas por elas são: dificuldades
na leitura, escrita, cálculos matemáticos entre
outras (BASTOS, 2002).
E que as causas dessas dificuldades
podem estar relacionadas à família, à criança, e
à escola. Os resultados mostraram que as professoras percebem as dificuldades de aprendizagem de três maneiras distintas: dificuldade em assimilar o conhecimento, na leitura e
escrita e dificuldade de raciocínio. Verificou-se
com os estudos realizados nesta pesquisa que
é importante a utilização de práticas pedagógicas diferenciadas que atendam às necessidades dos alunos com a ajuda do Atendimento
Educacional Especializado (AEE).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área da educação nem sempre é cercada somente por sucessos e aprovações. Muitas
vezes, no decorrer do ensino, nos deparamos com problemas que deixam os alunos paralisados
diante do processo de aprendizagem, assim são rotulados pela própria família, professores e
colegas.
Dificuldades de aprendizagem se trata de um obstáculo, uma barreira, um sintoma, que
pode ser de origem tanto cultural quanto cognitiva ou até mesmo emocional. É essencial que o
diagnóstico seja feito o quanto antes, uma vez que há consequências em longo prazo.
Cada criança é um ser único, cada um tem seu próprio jeito de pensar, aprender e
compreender tudo o que está em sua volta. Sabemos que, em tempos atuais as instituições de
ensino estão tendo suas atenções voltadas para as dificuldades de aprendizagem que são demonstradas por seus estudantes, eles apresentam estas dificuldades por meio de suas atitudes
em sala de aula.
Muitas destas, por sua vez, tornam-se uma incógnita para nós professores. Porém ressalta-se que cada estudante possui sua personalidade própria. Isso é reconhecido por meio de
seus atos, e cabe a cada um de nós educadores a observá-las e orientar para uma possível
melhora e avanço em seu aprendizado.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA
NECESSIDADE E UM DESAFIO
EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO

RESUMO: O principal objetivo que permeia esta pesquisa envolve compreender e ressaltar as
características que abarcam a Educação Inclusiva, buscando apresentar de maneira clara e
objetiva as políticas inclusivas e os desafios enfrentados dentro de ambientes educacionais
inclusivos. O desenvolvimento desta pesquisa se justifica pelo fato de que a inclusão não
significa apenas desenvolver e aplicar técnicas e ações para que os alunos que apresentam
necessidades especiais estejam presentes dentro do ambiente de ensino regular, mas, que
estes alunos sejam respeitados em sua singularidade e tenham seu processo ensino aprendizagem desenvolvidos com base em suas necessidades e/ou limitações de maneira integrada e
participativa frente ao grupo ao qual se encontra inserido. A problemática a ser respondida é:
A Educação Inclusiva pode ser efetivada e desenvolvida de maneira significativa e qualitativa
dentro de sala de aula comum do ensino regular contemporâneo? Para responder a estas o
a outras questões, o pesquisador optou pela metodologia de pesquisa bibliográfica, por ser
a etapa fundamental de todo o trabalho científico, oferecendo embasamento teórico para a
realização completa do tema abordado, utilizando para tanto de pesquisas em livros, revistas,
artigos científicos, monografias e textos disponibilizados em acervos virtuais.

Palavras-chave: Desafios; Educação Inclusiva; Incertezas; Práticas; Valorização.
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INTRODUÇÃO

A

luta pela inclusão escolar é um tema que vem sendo debatido em todo cenário
educacional nas últimas décadas tanto fora quanto dentro do Brasil, o que acaba
gerando a elaboração de legislações pertinentes ao tema inclusão de alunos com
necessidades especiais na rede regular de ensino.
No Brasil, a inclusão teve início principalmente a partir da Declaração de Salamanca no
ano de 1994 onde os princípios que embasam a educação inclusiva se tornaram mais claros
e objetivos. Desde então, a cada ano a inclusão escolar cresce visando garantir a todos uma
educação de qualidade independentemente das necessidades especiais apresentadas.
A principal questão que embasa a Educação Inclusiva envolve o desenvolvimento de
posturas e práticas educativas no cotidiano escolar. Sendo assim, o principal objetivo que permeia esta pesquisa envolve compreender e ressaltar as características que abarcam a Educação
Inclusiva, buscando apresentar de maneira clara e objetiva as políticas inclusivas e os desafios
enfrentados dentro de ambientes educacionais inclusivos.
O desenvolvimento deste trabalho se justifica pelo fato de que a inclusão não significa
apenas desenvolver e aplicar técnicas e ações para que os alunos que apresentam necessidades especiais estejam presentes dentro do ambiente de ensino regular, mas, que estes alunos
sejam respeitados em sua singularidade e tenham seu processo ensino aprendizagem desenvolvidos com base em suas necessidades e/ou limitações de maneira integrada e participativa
frente ao grupo ao qual se encontram inseridos.
Promover a Educação Inclusiva é integrar o aluno inclusivo em um conjunto de ações
harmoniosas que venha revelá-lo como um indivíduo singular e único. A Educação Inclusiva é
um movimento que gera inúmeras incertezas as quais devem ser transformadas em práticas que
envolvem liberdade, valorização das diferenças, combate à exclusão, discriminação e atitudes
preconceituosas.
Diante do movimento de educação para todos com foco na inclusão escolar questiona-se: A Educação Inclusiva pode ser efetivada e desenvolvida de maneira significativa e qualitativa
dentro de sala de aula comum do ensino regular contemporâneo? Para responder a esta problemática o pesquisador optou por desenvolver seu trabalho através da metodologia de pesquisa
bibliográfica realizada em livros, revistas, artigos científicos, monografias e textos disponibilizados em acervos virtuais que abordam a Educação Inclusiva dentro do ensino regular.
Este tipo de pesquisa faz parte de uma etapa fundamental de todo trabalho científico,
pois oferece embasamento teórico para a realização completa do tema abordado. Dentre os autores pesquisados, destacam-se Carvalho (2004), Fumegalli (2012), Gadotti (2007), Gil (2006),
Mantoan (2003), entre outros de igual importância e valor dentro do campo acadêmico.
É importante destacar que todo aluno com deficiência, independentemente da dificuldade apresentada não é um indivíduo incapacitado, que não tem nada a aprender ou a ensinar,
muito pelo contrário, ele é um indivíduo que ensina a todos a sua volta o poder da interação,
sem preconceitos ou discriminações, mostrando que é possível desenvolver um processo ensino
aprendizagem de qualidade, mesmo apresentando dificuldades muitas vezes irreversíveis.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Incluir é um processo que envolve não
apenas a transferência do aluno para uma escola de ensino regular, mas sim a execução de
mudanças de pensamento, atitudes, comportamentos e valores sociais e educacionais, dando ênfase à diversidade. No entanto, Gadotti
(2007) destaca que:

Segundo estudos de Fumegalli, (2012),
a efetiva inclusão não ocorre apenas por meio
de leis e decretos, mas sim através da correlação de sentidos e utilidades de ações envolvendo a escola, a família, a comunidade e o
Estado. Consolidar a inclusão significa estabi[...] a escola não pode mudar tudo
lizar mudanças envolvendo alunos geralmente
desvalorizados, rejeitados e isolados tanto so- e nem pode mudar a si mesma sozinha. [...]
Como instituição social, ela depende da sociecial quanto educacionalmente.
dade e, para se transformar, depende também
Nos últimos anos, o número de alunos da relação que mantém com outras escolas,
incluídos aumentou de maneira considerável com as famílias, [...] com a sociedade, com a
dentro do ensino regular, vindo assim a desen- população (GADOTTI, 2007, p.12).
volver etapas ampliadas frente à confirmação
Os informativos exclusivos existentes
de uma Educação Inclusiva realmente qualitativa, com renovação e ruptura de modelos. Fu- dentro do processo educacional estão assomegalli (2012) enfatiza que todos os indivídu- ciados na maioria das vezes, a falta de comos ligados direta ou indiretamente à educação preensão e entendimento frente aos contextos
de vulnerabilidade apresentados pelos alunos
idealizam:
e as desigualdades existentes em relação edu[...] uma Educação Inclusiva onde os cação frente à suplantação de diferentes deficisistemas educacionais modifiquem não apenas ências existentes.
as suas atitudes e expectativas em relação aos
A não aprendizagem, muitas vezes, está
alunos, mas que se organizem para construir
uma real escola para todos, que dê conta das condicionada ao curso educacional do aluno e
especificidades das diferenças (FUMEGALLI, sua condição restrita a conhecimentos, falta de
afeição com o processo ensino aprendizagem,
2012, p.25).
escassez de apoio educacional, entre outros,
Uma educação realmente inclusiva é fatores estes que acabam por discriminar e exaquela que atende a todos os alunos de ma- cluir os alunos com deficiência ou dificuldades
neira integral, dentro de sala de aula comum de aprendizagem.
do ensino regular. Para Mantoan (2003), a EduContra a exclusão educacional, cabe
cação Inclusiva envolve:
aos professores produzirem enredos peda[...] uma verdadeira transformação da gógicos que venham amparar a extinção de
escola, de tal modo que o aluno tenha a opor- barreiras e assim consequentemente reforçar
tunidade de aprender, mas na condição de que e privilegiar o processo inclusivo. No entanto,
sejam respeitadas as suas peculiaridades, ne- para que isso ocorra de maneira efetiva, é imcessidades e interesses, a sua autonomia in- prescindível que os professores contem com
telectual, o ritmo e suas condições de assimi- formações direcionadas à inclusão, ao uso e a
lação dos conteúdos curriculares (MANTOAN, aplicação de práticas pedagógicas inclusivas,
conhecimento do trajeto educacional, análise
2003, p.3).
das diversidades, vindo assim a acarretar expectativas profundas sobre uma Educação Inclusiva realmente qualitativa.
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Sendo assim, Gentili e Alencar (2003)
salientam que um dos principais desafios que
abrangem a Educação Inclusiva abarca o equilíbrio, a reabilitação e a elaboração dos fundamentos que rodeiam a igualdade, a justiça,
a liberdade individual, sem questionar os direitos humanos. “[...] uma sociedade em que a
diferença seja uma possibilidade para a construção de nossa autonomia, não o argumento
para legitimar injustas desigualdades econômicas, sociais e políticas” (GENTILI; ALENCAR,
2003, p.54).

A composição da sala de recursos multifuncionais dentro das escolas de ensino regular também vem promover nos alunos inclusivos sua acessibilidade educacional mediante
a aplicação de princípios; linguagens; tecnologias; atividades pedagógicas, físicas e comunicacionais. “Em uma escola inclusiva, o ensinar
e o aprender são processos dinâmicos, onde
a aprendizagem não fica restrita a conteúdos
e ao espaço físico da escola, ela transcende”
(FUMEGALLI, 2012, p.29).

Carvalho (2004) destaca algumas poA partir do momento em que a escola
admite, valoriza e assegura ao aluno o direito sições da escola inclusiva:
de ser diferente, a possibilidade de um processo inclusivo permanente e categórico aumenta
• Desenvolvimento de práticas embade maneira considerável, vindo assim a dimisadas nos aspectos de acolhimento
nuir as discriminações e intolerâncias. Dentro
e responsabilidade;
desta perspectiva, Gomes (1999, p.17) afirma
• Oferecimento de participação efetique “[...] a escola é um espaço sociocultural
va;
em que as diferentes presenças se encontram”,
• Atendimento das necessidades
diferenças estas que vem aumentar, amplificar,
apresentadas;
admitir pesquisas, estipulando a cooperação e
• Criação de espaços dialógicos;
as desigualdades, sem competições.
• Troca de experiências e vivências;
• Criação de vínculos;
Trabalhar com as diferenças oportuni• Estabelecimento de parcerias e
zam aprendizagens benéficas, pois favorecem
combinações educativas;
convivências, socialização e aprendizagens
• Oferecimento de aprendizagens
dentro das possibilidades apresentadas por
qualitativas;
cada aluno. Fumegalli (2012, p.28) enfatiza
• Respeito às diferenças individuais;
que toda escola tem a capacidade de “[...] perpetuar preconceitos, mas também pode des• Valorização do trabalho educaciotruí-los. Esta é uma tarefa para os gestores e
nal frente a diversidade; entre ouos educadores, comprometidos com os Direitros (CARVALHO, 2004).
tos Humanos”.
Vale ressaltar que uma escola com amAo contar com um aluno que apresen- biente realmente inclusivo é aquela que afirma
ta deficiência ou dificuldade de aprendizagem o direito absoluto à educação a todos os aluem sua sala de aula, muitos professores pasnos, sem discriminação de qualquer natureza,
sam a enfrentar situações novas, que exigem
onde estes passem a se sentir respeitados e
o rompimento com antigas estratégias e isso
gera muitas vezes, determinadas inseguranças reconhecidos em suas diferenças, onde é posou insatisfações, portanto, é importante que o sível ensinar e aprender juntos, de maneira
professor se mantenha constantemente atuali- adequada, interessante e dinâmica, vindo aszado e capacitado frente ao desenvolvimento sim a redirecionar o real conceito que envolve
de suas práticas pedagógicas, para que assim a Educação Inclusiva (CARVALHO, 2004).
possa atender a seu alunado de maneira eficaz
e comprometida com os princípios que embasam o processo inclusivo, combatendo desta
maneira, atitudes discriminatórias.
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direito educacional. Já a LDB de 1971, Lei nº
5.692, não favorece o atendimento a este alunado, fortalecendo a orientação destes à instiO sistema educacional brasileiro por tuições especiais.
muitos anos via as escolas como espaços
A Constituição Federal brasileira de
exemplares e similares que eram repletos de
preconceitos e ações excludentes que ofer- 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescentavam a educação para apenas um pequeno te – ECA (1990) vem incentivar uma educagrupo favorecido de indivíduos. Somente com ção direcionada para o atendimento a todos os
a popularização e a globalização do ensino é alunos, sem preconceito e/ou discriminação,
que todo o processo educacional foi envolto constituindo desta maneira o acesso e a perem mudanças e transformações importantes manência igualitária ao sistema educacional
junto aos Direitos Humanos e efetivação da ci- de ensino regular a todos os alunos.
dadania, visando alcançar uma educação quaNa década de 1990 surgem também a
litativa.
Declaração Mundial de Educação para Todos
Antes de tais transformações, os alu- (1990) e a Declaração de Salamanca (1994),
nos que apresentavam qualquer tipo de defi- propiciando assim a efetivação da Educação
ciência ou dificuldade de aprendizagem eram Inclusiva. Frente a estes apontamentos, Cardomantidos desagregados dos demais, ou seja, so (2006) destaca que infelizmente o sistema
eles eram mantidos isolados em instituições educacional tende a ser mais excludente do
educacionais especializadas ou classes espe- que inclusivo, uma vez que privilegia os alunos
ciais, uma vez que eram considerados como considerados como “normais” em detrimento
indivíduos desqualificados para se desenvolve- aqueles que apresentam deficiência ou dificulrem ou aprenderem de maneira autônoma e dade de aprendizagem.

POLÍTICAS NACIONAIS PARA A
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

cidadã, fugindo assim dos modelos considerados como “normais”.
Frente às concepções de mudanças,
foi estruturada em 2008 a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, tendo por finalidade comandar
as instituições escolares, as famílias e as comunidades sobre os direitos referentes aos alunos
com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, conduzindo os conhecimentos e as lutas
sociais com vistas a qualidade educacional.
Este documento tem por essência os
Direitos Humanos e a cidadania embasados
em aspectos éticos, políticos e filosóficos. No
Brasil, o atendimento as pessoas com deficiência iniciou-se em 1854, tendo continuidade expressiva até a fundação da APAE (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais) em 1954.
Com a Lei de Diretrizes e Bases, LDB de 1961,
Lei nº 4.024, o atendimento aos alunos considerados como “especiais” foi indicado como

No entanto, toda a legislação brasileira
vigente enfatiza que as escolas são ambientes
que devem estar preparados para atenderem
a todos os alunos, oportunizando aprendizagens coletivas, onde é possível conhecer e responder qualitativamente as necessidades e os
anseios dos alunos, independentemente dos
ritmos ou estilos de aprendizagem e, para tanto, as instituições devem apresentar currículos
adequados, estratégias e ações apropriadas,
recursos e colaborações próprias que venham
auxiliar no desenvolvimento de educação ativas e humanitárias.
A LDB, Lei nº 9.394 de 1996 assegura
a efetivação de uma Educação Inclusiva fundamentada na inserção do aluno em sala de aula
comum do ensino regular, elucidando para tanto, espaços educacionais adaptados às aptidões dos alunos atendidos.
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Ante ao processo de mudanças, surge a
DESAFIOS QUE ENVOLVEM O
Resolução CNE/CBE nº 2/01 que enfatiza em seu
PROCESSO INCLUSIVO
Art. 2º que todas as instituições escolares devem
assegurar ambientes qualitativos que promovam
Normalmente, as crenças e pensamenaprendizagens a todos os alunos, sem exceção.
tos funcionam como filtros frente à interpretação
e compreensão da realidade, podendo influenciar
Também é importante ressaltar que neste tanto positiva quanto negativamente no comportacontexto de transformação educacional surgem a mento de alguns professores frente ao processo
Convenção da Guatemala (1999) e o Decreto nº inclusivo de alunos com deficiência em sala co3.956/01 que garante os Direitos Humanos e a mum do ensino regular, ocasionando muitas vezes
influências em sua prática pedagógica educativa.
liberdade frente as deficiências ou dificuldades.
Crenças baseadas em rótulos e estigmas
são fatores que necessitam ser superados, pois
podem acabar interferindo na relação professor/
aluno/aprendizagem. O aluno com necessidades
especiais muitas vezes apresenta uma identidade
carregada de preconceitos e limitações, ou seja,
destoa do aluno sonhado pelo professor para
compor sua sala de aula, o que acaba gerando
A Organização das Nações Unidas – ONU (consciente ou inconscientemente) ações excluaprovou em 2006 a Convenção sobre os Direitos dentes.
das Pessoas com Deficiência, eliminando qualquer tipo de ação excludente, apontando também
É importante destacar que todo professor
o direito de acesso e permanência às instituições deve ter consciência de que ensinar faz parte de
educacionais gratuitas, que oportunizam igualda- seu papel profissional e que para tanto, ele deve
estar inserido em um contexto social heterogêneo.
de de condições.
Portanto, quando a identidade do professor está
Ao analisar todas as legislações apresen- em crise, todo o contexto profissional ao qual ele
tadas, é possível compreender que todo aluno está inserido também passa por momentos críticos (LUNA; BAPTISTA, 2001).
com deficiência ou dificuldade conta com o direito a uma educação qualitativa que vem atender
O aluno com deficiência representa para
a seu atributo intelectual e o desenvolvimento de o professor o desafio do novo, do desconhecido e
suas aptidões primordiais, com vistas ao alcance do inesperado que acaba alterando o desenvolvide atitudes autônomas. Segundo Cardoso (2006): mento de sua prática pedagógica. “A maioria dos
professores tem uma visão funcional do ensino e
[...] o processo inclusivo pode significar tudo que ameaça romper o esquema de trabalho
uma verdadeira revolução educacional e envolve prático que aprenderam a aplicar em suas sao descortinar de uma escola eficiente, diferente, las de aula é inicialmente rejeitado” (MANTOAN,
aberta, comunitária, solidária e democrática, onde 2003, p.76).
a multiplicidade leva-nos ultrapassar o limite da inDiante do processo inclusivo cabe ao
tegração e alcançar a inclusão (CARDOSO, 2006,
professor
desenvolver novas formas de pensar e
p.24).
enxergar a inclusão, estabelecendo mudanças de
opiniões, seja ela no aspecto teórico, prático ou
Para que o processo educacional inclusiideológico. Para que a inclusão seja efetivada denvo possa ser realmente concretizado de maneira tro da instituição escolar de maneira significativa,
significativa, é imprescindível que as políticas edu- as diferenças e dificuldades apresentadas pelos
cacionais sejam equilibradas e envoltas em práti- alunos com deficiência devem ser percebidas não
cas educacionais que venham transpor barreiras como incapacidades, doenças ou anormalidades,
e diferenças, salientando e reconhecendo orienta- mas sim como um desafio educacional a ser suções e predicados.
perado em função do alunado.
O Ministério da Educação promulgada em
2003 o Programa Educação Inclusiva, direito à diversidade, que transforma realmente os sistemas
educacionais em espaços inclusivos, propiciando
a formação inclusiva de gestores e professores
para o atendimento inclusivo.
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A falta de informação, o preconceito, a distorção na interpretação da deficiência, acaba por
transformar a Educação Inclusiva em um martírio
tanto para o professor quanto para o aluno (especial ou não). Nunes Sobrinho (2002) enfatiza que
os profissionais contemporâneos devem encarar
a inclusão como uma renovação em seu trabalho,
traduzido no enfrentamento do novo, com o intuito
de desenvolver um trabalho docente de qualidade.

Alves (2008, p.12) destaca também que :
[...] antigamente os pais não colocavam
seus filhos especiais cedo na escola, pois achavam que não teriam capacidade de aprender, de
se desenvolver, viviam no achismo de que a criança era repleta de limitações, que o máximo que
poderiam fazer era levá-la regularmente a médicos
para acompanhar seu estado de saúde. Quando
descobriram que eles precisavam também frequentar escolas, espaços sociais, de interação,
muitas vezes já era um pouco tarde e diversas
habilidades que poderiam ter sido desenvolvidas,
limitações que poderiam ter sido superadas não
foram, pois, o acesso a esses ambientes especializados foi tardio (ALVES, 2008, p.12).

Tricoli (2002, p.98) diz que “[...] para que
um professor possa oferecer uma boa formação
para seus alunos, ele precisa também estar bem
formado” e assim, incluir efetivamente os alunos
com deficiência nas instituições escolares em
todos os níveis significa capacitar e qualificar os
professores que atuam junto a estes alunos, visto
Atualmente, é notório que toda criança
que muitas formações iniciais são insuficientes e com deficiência necessita frequentar a instituição
repletas de lacunas quanto ao tema inclusão.
escolar para se desenvolver de maneira mais eficiente e para tanto, é extremamente importante o
A inclusão é um desafio que exige do pro- desenvolvimento de um trabalho contínuo entre
fessor a constante revisão de sua própria prática escola e família, para que assim a deficiência seja
pedagógica, confrontando assim suas experiên- aceita cada vez mais, onde os familiares passam
cias frente às novas e imprevistas situações que a acreditar na capacidade de superação do indivísurgem cotidianamente no contexto escolar. É duo especial, estimulando a cada dia o desenvolvipreciso que o professor encare a inclusão como mento de sua aprendizagem (ALVES, 2008).
um compartilhamento de experiências, um processo que requer comprometimento, superação
Sendo a escola um espaço que deve ser
de possíveis problemas ou conflitos (estruturais, explorado pelos alunos, as barreiras arquitetônicas
funcionais e formativos) visando desenvolver uma também se tornam obstáculos para a efetivação
Educação Inclusiva de qualidade, com professo- da Educação Inclusiva. Acessibilidade é um conres preparados para receber a inclusão, sem an- ceito que envolve a cidadania e os direitos dos
gústias ou inquietações que influenciam negativa- indivíduos que muitas vezes esbarra na falta de
mente no desenvolvimento de processo ensino acesso aos lugares públicos e privados:
aprendizagem.
Barreiras arquitetônicas têm sido definiPara que a educação e a sociedade se das como obstáculos construídos no meio urbano
tornem realmente inclusivas é imprescindível que ou nos edifícios, que impedem ou dificultam a lias pessoas mudem seus pensamentos e passem vre circulação das pessoas que sofrem de alguma
a aceitar a deficiência e, este fato envolve princi- incapacidade transitória ou permanente (EMMEL;
palmente as famílias que muitas vezes não sabem CASTRO, 2003, p.10).
como agir perante um filho ou parente especial. Alves (2008) diz que algumas famílias acabam por
As escolas devem ser adaptadas para redesenvolver a depressão, não aceitando a criança ceberem os alunos com deficiência, principalmencom deficiência ou rejeitando-a. no entanto, a fa- te os que apresentam deficiência física. Para tanmília não deve de maneira nenhuma se afastar do to, a escola deve contar com rampas de acesso,
indivíduo especial, visto que é na instituição fami- banheiros adaptados, sinalização, escadas com
liar que ele deve encontrar todo apoio necessário corrimões, maçanetas roliças para portas, portas
para se desenvolver e enfrentar os percalços da mais largas para passagem de cadeirantes, entre
vida.
outros:
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Para fins de reflexão a respeito do tema
inclusão, é importante salientar sua extensão em
relação à acessibilidade em escolas e edifícios
públicos, ressaltando-se a importância de se estabelecer o acesso não somente no interior dessas
edificações concretas, mas também a relevância
de se adaptar as condições das vias, estacionamentos e passagens e eliminar o máximo de barreiras que impedem e dificultam a circulação das
pessoas (ALMEIDA; GIACOMINI, BORTOLUZZI,
2013, p.4).
[...] promover a acessibilidade no ambiente construído é proporcionar condições de mobilidade, com autonomia e segurança, eliminando
as barreiras arquitetônicas e urbanísticas nas cidades, nos edifícios, nos meios de transporte e
de comunicação. Isto constitui um direito universal
resultante de conquistas sociais importantes, que
reforçam o conceito de cidadania (ALMEIDA; GIACOMINI; BORTOLUZZI, 2013, p.7).
Todo aluno com deficiência deve contar
dentro da instituição escolar com condições para
utilização, com segurança e autonomia dos espaços e mobiliários disponíveis para que assim,
tenha suas necessidades atendidas, e seus direitos garantidos. Pela falta de acessibilidade, muitos
alunos com deficiência deixam de frequentar a escola e assim adquirir conhecimentos e saberes,
tão importantes e necessários para seu desenvolvimento. Nogueira, Maia e Farias (2015) salientam
que:
[...] priorizar questões relacionadas à
acessibilidade, e para escolas existentes é imprescindível que sejam reformadas e adaptadas para
reorganizar os espaços e torná-las acessíveis e,
assim ser possível, a inclusão educacional. A inclusão escolar está intrinsecamente ligada à acessibilidade visto que para incluir socialmente os deficientes é necessário que haja uma boa estrutura
arquitetônica para recebê-los (NOGUEIRA; MAIA;
FARIAS, 2015, p.6-7).
Em nome da igualdade, torna-se necessário que as escolas de ensino regular contem com
estruturas adequadas que reflitam sobre a realidade dos alunos com deficiência. Para Gil (2006) os
principais obstáculos enfrentados pelos indivíduos
especiais são os preconceitos, a discriminação, a
exclusão e, para eliminá-los é necessário que haja
mais informação, mais aceitação, mais consciência, que indivíduos especiais apresentam competências de se desenvolverem de maneira eficaz e
satisfatória e que o que eles mais precisam é de
atenção, carinho e respeito.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa bibliográfica foi adotada
como metodologia do presente trabalho, com
o propósito de levar o pesquisador a buscar
por diferentes informações documentadas em
livros, revistas, artigos científicos, monografias
e textos disponibilizados no acervo virtual.
O processo de pesquisa realizado
ocorreu de maneira constante, onde foi possível questionar diferentes autores e seus pontos
de vista quanto ao tema proposto. A principal
finalidade da pesquisa envolveu a construção
de novos e fundamentais conhecimentos, envolvendo para tanto a elucidação de problemas
levantados, vindo assim a classificar a pesquisa com o objetivo de apontar e reproduzir diferentes fatores e características.
Todo o embasamento teórico desenvolvido conduziu uma linha de raciocínio que
oportunizou chegar a conclusões, conceitos e
ideias transformadoras. O roteiro estabelecido
previamente foi extremamente importante para
condicionar o foco frente às inúmeras informações coletadas e analisadas.
A ideia principal que abarca o trabalho foi transcrita de maneira clara e objetiva,
sem repetição, com a finalidade de apresentar
a compreensão central do tema, verificando e
expondo pontos discordantes e comuns expostos por diferentes teóricos, pesquisadores e estudiosos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação brasileira tem no processo educacional a verdadeira oportunidade de incluir
os indivíduos especiais, rompendo assim com preconceitos, discriminações e rótulos.
A política de inclusão envolve o desenvolvimento de atividades educacionais desenvolvidas para suprir as necessidades apresentadas pelos alunos especiais, criando para tanto,
espaços físicos adaptados, currículos flexíveis e práticas educacionais inclusivas, criando assim,
um ambiente que proporcione ao aluno especial à identificação, análise, divulgação e troca de
experiências e vivências educacionais inclusivas, atendendo assim, a todos os alunos com qualidade mediante seu processo de formação, respeitando a individualidade e a singularidade de
cada aluno em particular.
A escola é uma instituição que se encontra em constante transformação e por isso, necessita se manter em constante processo de compartilhamento de experiências, com o intuito
de enfrentar o desafio inclusivo e permitir que ele se concretize de maneira efetiva.
Ensinar não envolve transmitir ao aluno um conhecimento já pronto, mas sim proporcionar-lhe liberdade e acesso a novos conhecimentos de acordo com seus interesses e capacidades, sempre tendo como base a valorização do esforço do aluno para aprender.
A Educação Inclusiva é uma modalidade educacional imprescindível tanto para o ambiente escolar quanto para o ambiente social, pois busca garantir de maneira considerável o
cumprimento dos direitos e deveres do indivíduo especial, garantidos por Lei, focando em uma
educação de qualidade. Incluir envolve as questões relacionadas à diferença e ao preconceito
exposto por alguns membros da sociedade atual. Pensar a diferença envolve prioritariamente
respeitar a dignidade humana, elegendo para tanto, diferentes formas de respeito para que assim o processo da Educação Inclusiva realmente aconteça de maneira efetiva e significativa.
A Educação Inclusiva vem de encontro a todas as necessidades apresentadas pelos
alunos especiais, priorizando a formação de professores, a organização de recursos, materiais
e serviços pedagógicos, planejamento e currículo adaptados e flexíveis, oferecendo assim um
atendimento educacional que venha desenvolver um novo olhar sobre a inclusão.
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A RELAÇÃO TRÍPLICE: FAMÍLIA,
ESCOLA E FILHOS

RESUMO: Este presente trabalho tem como objetivo primordial analisar a tríplice relação entre:
pais, filhos e escola e a função destes no processo de ensino - aprendizagem. O processo
educativo sofre várias influências sociais, econômicas e familiares, sendo desta forma importante elucidar o papel de cada um destes elementos no mesmo. A metodologia de pesquisa
utilizada foi a descritiva e qualitativa, embasada em referências bibliográficas e sites acerca
do assunto. Destaca-se aqui, a influência familiar no desenvolvimento da criança e principalmente na relação de interdependência entre a escola e a família, visando o desenvolvimento
significativo da mesma. Os resultados mostram que, quando a família é o pilar de todo o processo educativo em conjunto com a escola, pois ambas necessitam de um trabalho mútuo,
não transferindo apenas para a escola o papel da educação, buscando desta forma superar
todas as possíveis dificuldades existentes neste longo caminho da aprendizagem e desenvolvimento, tendo sempre como objetivo a formação plena do indivíduo.

Palavras-chave: Família; Escola; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

educação é um processo contínuo que se desenvolve tanto na escola como no
ambiente familiar, o objetivo desta a abordar a tríplice relação entre a escola, a
família e o aluno, pois estes possuem importante papel no processo educativo.

Convém lembrar que fatores sociais, econômicos, familiares e algumas vezes educacionais podem interferir nesta relação, não tornando – a tão harmoniosa quanto esperamos.A educação é a base do ser humano, no entanto, a escola e a estrutura familiar tem passado por várias
transformações, diante disso, os professores estão constantemente em processo de reciclagem
para acompanhar estas mudanças e garantir a formação global do indivíduo.
É de suma importância a reflexão acerca da importância do trabalho conjunto entre
pais, professores e crianças, principalmente no processo educacional e no desenvolvimento.A
integração família-escola é uma importante parceria para a melhoria na aprendizagem., sendo
que a mesma deve ser baseada na participação da família na vida escolar do aluno visando a
melhoria do processo ensino - aprendizagem.
É dever da família a inserção da criança na escola e o acompanhamento da mesma no
processo de escolaridade e sua importância no contexto escolar é publicamente reconhecida na
legislação.Pode-se observar que tanto a família quanto à sociedade lançam olhares e exigências
à escola, no entanto, a educação das crianças, não deve ser transferida apenas à escola. De
se vê – se elucidar que para uma educação de qualidade e de formação integral do sujeito é
necessário que cada elemento desta tríplice relação (escola, família e alunos) seja realizada de
forma consciente e participativa.
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FAMÍLIA
De acordo com o Dicionário Aurélio: família é o conjunto de parentes por consanguinidade ou por afinidade; ascendência, linhagem,
estirpe; conjunto de pessoas da mesma seita,
fé, sistema, profissão, etc. Assim, a família é a
unidade básica da sociedade formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados
por laços afetivos. Ela integra o grupo social
primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições.
Ela é um espaço importante no processo de socialização, bem como no desenvolvimento pessoal da criança, é na família que
a criança aprende o que deve fazer, dizer ou
pensar, também é o principal suporte para o
amadurecimento do indivíduo, ela favorece o
aprendizado das relações afetivas, que ajuda e
aprimora o desenvolvimento pessoal. A família
é única no desenvolvimento da sociabilidade,
da afetividade e do bem estar físico dos indivíduos.Para Prado:

Prado afirma que “é através da família
– menor célula organizada da sociedade − que
o Estado pode exercer um controle sobre os
indivíduos, impondo diferentes responsabilidades conforme cada momento histórico”. (PRADO, 1985, p.23).
Atualmente as famílias possuem estruturas diversificadas. Existem famílias originais,
famílias em processos de separação e muitas
outras. Pode - se observar, que existe, sem dúvida, uma alteração radical no modelo tradicional de família, onde o homem era o único provedor, ficando assim, evidente a mudança do
papel da mulher na família. Conforme Battaglia,
pode - se dizer:
Como construções sociais relativamente recentes, estas complexas reformulações
familiares encontram-se sem modelo preestabelecido. Sendo assim, cada família necessita
lidar com seus padrões e conceitos preestabelecidos para deles fazer emergir uma maneira original de constituir um grupo familiar com
funções, direitos e deveres que atendam aos
que dele participam. Nesta reformulação, as
questões de gênero são inevitavelmente questionadas e pressionadas a transformarem-se
(BATTAGLIA, 2002, p. 7).

A família é única em seu papel determinante no desenvolvimento da sociabilidade, da
afetividade e do bem estar físico dos indivíduos, principalmente no período da infância e da
HISTÓRICO
adolescência. É na família que a criança se integra no mundo adulto, onde recebe orientação
Prado (1985), afirma que facilmente
e estímulo para ocupar um determinado lugar
na sociedade adulta, em função do seu sexo, podemos encontrar a história da palavra “fasua raça, suas crenças religiosas, seu status mília”, mas já não podemos dizer o mesmo da
instituição familiar. Esta é a instituição basilar
econômico e social (PRADO, 1985, p.40).
da sociedade sendo, desde os tempos antigos,
A organização da vida familiar depen- considerada um elemento de grande importânde do que a sociedade, marcada pelos seus cia na estrutura social. A família vem se transcostumes, espera de um pai, de uma mãe, dos formando através dos tempos, acompanhando
seus filhos, de todos os membros; ou seja, as mudanças religiosas, econômicas e sociouma família é não só um tecido fundamental culturais.
de relações, mas comporta um conjunto de paA família brasileira é o resultado da
péis que são socialmente definidos.
adaptação da família portuguesa ao nosso ambiente colonial, tendo assim um modelo com
características patriarcais e tendências conservadoras. Nas civilizações primitivas, o agrupamento familiar não se caracterizava pelas suas
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relações individuais, pois viviam em endogamia, ou seja, os relacionamentos sexuais ocorriam entre todos os integrantes da tribo e posteriormente de outras tribos. Em decorrência
deste fato, as relações de parentesco ficavam
prejudicadas, pois, apenas a mãe era conhecida. Posteriormente surgiu a monogamia, no
entanto, em algumas tribos ainda predominava
as relações poligâmicas.
Segundo o autor (1985), com o surgimento das famílias monogâmicas, passou – se
a reconhecer a paternidade, assegurando assim aos filhos proteção e assistência. A produção familiar também ampliou – se já que as
famílias trabalhavam juntas pela subsistência
da mesma.
A sociedade romana atribuía a família papel importantíssimo, pois a mesma,
abarcava o setor social, econômico, religioso,
político e jurídico. A família romana baseava-se
no poder paternal ou paterfamilias, Os membros desta instituição não se encontravam unidos pelo vínculo do nascimento ou pela afeição natural entre parentes, mas pela religião
e pelo culto aos antepassados.O “pater” era o
membro mais importante da família, responsável por administrar o patrimônio da família, tendo poder absoluto sobre a mulher e os filhos
(PRADO, 1985).
Para o autor (1985), os filhos eram tratados conforme o sexo. Quando o pai morria,
o filho assumia o seu papel como herdeiro e
podia construir uma nova família e a filha quando casava fazia parte de outra família.As mater
famílias com o casamento não cultivavam mais
os deuses do antepassado, sendo assim obrigadas a incorporar os do seu marido. Durante a Idade Média, a igreja católica influenciou
muito as relações familiares.Com o advento do
cristianismo, o casamento foi alçado à qualidade de sacramento, cercando-o de solenidades
perante a autoridade religiosa. E para assegurar que nada impediria a consagração deste
vínculo religioso, tanto a poligamia quanto o divórcio foram condenados (PRADO, 1985).

Em 1767, na França surgiu o casamento civil. Neste período o casamento era apenas
para manutenção do culto religioso, sem fins
afetivos. Isto só era atingido quando nascia o
filho primogênito, sendo este muito especial,
pois era incumbido de manter unido o patrimônio familiar.
A economia era baseada na agricultura, em decorrência deste fato a família era numerosa, visto que, o desempenho daquela atividade necessitava de bastante mão-de-obra.
A família medieval vivia sob o patriarcado, ou
seja, o regime social em que o pai era a autoridade máxima e dava as ordens. Nesta época,
era papel da família orientar os jovens quanto
à profissão que seguiria, pois, o ofício era
transmitido de geração para geração, além de
ser responsável pela educação da prole e dos
ensinamentos religiosos (PRADO, 1985).

A FAMÍLIA PÓS-MODERNA
De acordo com os estudos de Peixoto e Cicchelli (2000), com a industrialização o
homem perdeu a autoridade de chefe sobre os
demais membros da família e a mulher ingressou no mercado de trabalho, com o objetivo de
ajudar no sustento da família, causando assim
profundas transformações na estrutura hierárquica da família.
No século XX, a família adquire nova
estruturação. O número de membros familiares
é reduzido devido ao controle de natalidade e
as péssimas condições de vida. A educação
dos filhos passa a ser de responsabilidade das
escolas, onde as crianças passam a maior parte do tempo. O catolicismo, antes preponderante, abre espaço para outras religiões e o culto
religioso deixa de ser ministrado em casa. A
influência religiosa se torna mais fraca, pois
passa a ser direito constitucional à liberdade
de crença (PEIXOTO; CICCHELLI, 2000)
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A nova família torna-se nuclear, compreendendo o pai a mãe e os filhos e o casamento
passa a ser de vínculo afetivo e não mais de
união familiar. De modo que, as uniões sem
casamento passam a ser aceitas tanto pela sociedade, como pela legislação.Na década de
60 surge então o divórcio entre os casais e em
meados da década de 70 as famílias monoparentais, isto é, as famílias formadas por um dos
genitores e a prole. A partir daí, surgem inúmeras organizações familiares alternativas: casamentos sucessivos com parceiros distintos
e filhos de diferentes uniões, casais homossexuais adotando filhos legalmente, casais com
filhos ou parceiros isolados ou mesmo cada
um vivendo com uma das famílias de origem,
as chamadas “produções independentes” tornam-se mais frequentes e duplas de mães solteiras ou já separadas compartilham a criação
de seus filhos.Chegamos ao século XXI com
a família pós-moderna ou pluralista, como tem
sido chamada, pelos tipos alternativos de convivência que apresenta na nossa sociedade
(PEIXOTO; CICCHELLI, 2000).
Os autores (2000) assinalam que nas
últimas décadas falou se muito a respeito da
crise da família, numa alusão à baixa taxa de
fecundidade, ao aumento da expectativa de
vida e, conseqüentemente, à crescente proporção da população com mais de 60 anos. Além
disso, os autores também aludem ao declínio
do casamento e da banalização das separações como fatores constituintes da tal “crise”.
Os autores afirmam que o que caracteriza esse processo a que se chama de crise, não é propriamente o enfraquecimento da
instituição família, mas o surgimento de novos
modelos familiares, de novas relações entre os
sexos, numa perspectiva igualitária, mediante
maior controle da natalidade, e a inserção massiva da mulher no mercado de trabalho, entre
outros aspectos.

Senna e Antunes (2003) apontam que
a composição das famílias brasileiras, especialmente nas últimas três décadas, vem passando por várias alterações, do ponto de vista
demográfico, e embora tais alterações ocorram
de forma diferenciada nas diversas regiões do
país, algumas ocorrem de forma mais ou menos similar, como a redução da natalidade e o
aumento da longevidade das pessoas. As autoras assinalam que as famílias vêm se tornando
menores, e com um número maior de idosos
em sua composição, com prevalência de doenças crônicas e de problemas decorrentes do
processo de envelhecimento.

INTERFERÊNCIAS NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Segundo Piletti (1989), a família tem
sido apontada como parte fundamental do sucesso ou fracasso escolar. A busca de uma
harmonia entre família e escola deve fazer parte
de qualquer trabalho educativo que tem como
foco a formação de um indivíduo autônomo.
Parte dos problemas de aprendizagem
reflete o desequilíbrio social e emocional das
relações existentes na família, sendo a família
a célula mater a mesma interfere direta ou indiretamente na formação social, cognitiva, afetiva
e moral do indivíduo (PILETTI, 1989).
Problemas familiares (separação, violência, ausência afetiva, entre outros) podem
ocasionar sérios reflexos no meio escolar. Sendo mais que imprescindível nestes casos a
parceria família / escola, afim de oportunizar
a criança a superação destes, não interferindo
assim no processo de ensino/aprendizagem
do aluno. A desestrutura familiar compromete
o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de uma criança. A educação familiar adequada é aquela com amor, respeito, paciência
e coerência. A família é um espelho quando
a aprendizagem de uma criança, pois muitas
vezes refletem de forma inconsciente na educação da mesma:
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Piletti ressalta:
Quanto à estrutura familiar nem todos
os aluno pertencem a famílias com pai e mãe,
com recursos suficientes para uma vida digna.
Normalmente verificam situações diversas: os
pais estão separados e o aluno vive com um
deles, o aluno é órfão, o aluno vive num lar
desunido, o aluno vive com algum parente; etc.
Muitas vezes, essas situações geram obstáculos à aprendizagem, não oferecem à criança
um mínimo de recursos materiais, de carinho,
compreensão, amor (PILETTI, 1989, p. 151153).
De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) de cada cem
crianças que começam a primeira série do primeiro grau, apenas dez conseguiram chegar
ao segundo grau.De uma maneira geral, sobre
a relação família e educação, afirma Nérici:
A educação deve orientar a formação
do homem para ele poder ser o que é, da melhor forma possível, sem mistificações, sem
deformações, em sentido de aceitação social.
Assim, a ação educativa deve incidir sobre a
realidade pessoal do educando, tendo em vista
explicitar suas possibilidades, em função das
autênticas necessidades das pessoas e da sociedade [...] A influência da Família, no entanto,
é básica e fundamental no processo educativo do imaturo e nenhuma outra instituição está
em condições de substituí-la. [...] A educação
para ser autêntica, tem de descer à individualização à apreensão da essência humana de
cada educando, em busca de suas fraquezas
e temores, de suas fortalezas e aspirações. [...]
O processo educativo deve conduzir à responsabilidade, liberdade, crítica e participação.
Educar, não como sinônimo de instruir, mas
de formar, de ter consciência de seus próprios
atos. De modo geral, instruir é dizer o que uma
coisa é, e educar e dar o sentido moral e social
do uso desta coisa” (NÉRICI, 1972, p.12).

É possível observar que as relações
interpessoais, principalmente o diálogo entre
pais e filhos estão ficando escassos e a escola
está sentindo esta transformação por meio do
comportamento e da atitude de crianças e jovens. A cada dia aumenta no convívio escolar o
índice de alterações no comportamento como:
indisciplina, brutalidade, falta de respeito com
os profissionais da educação e falta de responsabilidade com relação aos estudos, comprometendo assim o seu desempenho escolar.
Assim pode verificar que a falta de diálogo reflete na vida escolar, porém é notório
que as atitudes das crianças são reflexos das
atitudes dos pais, de seu convívio familiar, sendo assim é necessário uma educação familiar
que valoriza princípios básicos de amor, respeito, atenção e segurança. Muitas crianças
buscam estes valores na escola de formas variadas, a fim de chamarem a atenção de seus
pais e dos profissionais da educação, pois na
verdade são crianças insatisfeitas. De acordo
com Piletti:
O amor dos pais ou de outros adultos
é uma condição indispensável para a educação das crianças. Quando os pais amam os
filhos, estes desenvolvem atitudes positivas em
relação a si mesmos, aos outros e à vida. [...]
Quando a criança vive com pais que não se
amam e não as amam, o resultado pode ser
catastrófico: os problemas dos pais, suas atitudes negativas diante da vida e dos outros passarão para os filhos (PILETTI, 1989, p. 151).
A co–participação da família na escola
é importante, pois ambas visam o desenvolvimento integral da criança. É necessário um respeito da família com relação aos educadores ,
pois estes perpetuam os valores e re – organizam a educação que é transmitida no lar.
De acordo com cada proposta escolar
é observado que na escola existe um convívio social que prepara a criança para assimilar
conteúdos novos, sonhar com novos projetos
e socializar – se com outras pessoas. Quando
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escola, família e aluno não estão entrosados é
O PAPEL DOS PAIS NA EDUCAÇÃO DOS
inválida qualquer forma de trabalho. Além do
FILHOS
interesse do próprio é necessário a junção da
família e da escola, para assim propiciar conDe acordo como o artigo 4º do Estatudições de uma educação baseada em valores to da Criança e do Adolescente (ECA, 2004):
e na construção de conhecimentos intelectuais é dever da família, da comunidade, da sociee sociais.
dade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade a efetivação dos direiA educação dos pais com amor e afeto tos referente à vida, à saúde, à alimentação, à
é muito mais significativa. O apoio familiar é educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalio primeiro passo para uma aprendizagem de zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à lisucesso, pois a criança se sente segura e con- berdade, e à convivência familiar e comunitária
fiante com relação aos seus atos. O afeto na (ECA, 2004, p.11). De acordo com Osório:
vida do ser humano é fundamental, ao sentir –
A família é uma unidade grupal onde
se amado e protegido o mesmo possui mais
se desenvolvem três tipos de relações pessopossibilidades de ter um desenvolvimento ple- ais – aliança (casal), filiação (pais e filhos) e
no, com realizações pessoais e sociais. Para consanguinidade (irmãos) – e que a partir dos
Piletti:
objetivos genéricos de preservar a espécie, nutrir e proteger a descendência e fornecer-lhe
A educação que valoriza a ambição, condições para aquisição de suas identidades
o ter, mais do que o ser também interfere na pessoais, desenvolveu através dos tempos funaprendizagem do aluno. Nesse caso, os pais ções diversificadas de transmissão de valores
esperam que seus filhos alcancem resultados éticos, estéticos, religiosos e culturais (OSÓfora do comum e a criança pode desenvolver RIO, 1996, p.16).
um falso sentimento de superioridade, que não
Teoricamente, a família teria a response baseia na realidade, e ao mesmo tempo sensabilidade
pela formação do indivíduo, e a estir-se frustrada pois não consegue satisfazer as
expectativas dos pais. Muitas vezes, esse tipo cola, por sua informação. A família é o primeiro
grupo natural do homem, tudo o que ocorre
de educação é praticado por pais frustrados,
no meio familiar se propaga pela vida do indina esperança de realizar através dos filhos o
víduo seja no aspecto emocional, físico, social
que não conseguiram por si mesmos (PILETTI, ou cognitivo. Para Durkheim:
1989, p. 151-153).
Deve–se elucidar que a contribuição familiar não é dada apenas enviando uma criança à escola, mas sim participando ativamente
no seu processo de desenvolvimento, havendo
assim a necessidade de estabelecer uma relação de interdependência entre ambas.

A educação é a ação exercida pelas
gerações adultas sobre as gerações que não
se encontrem ainda preparadas para a vida
social; tem por objeto suscitar e desenvolver,
na criança, certo número de estados físicos,
intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial que a criança particularmente se destine
(DURKHEIM, 1978, p, 41).
A célula mater da humanidade e da sociedade, é a família e posteriormente, a escola, uma vez que estas instituições garantem o
ensino, o entrosamento e a interação social do
indivíduo. A família possui um papel importante
na vida dos filhos, pois são responsáveis pelo
desenvolvimento das primeiras habilidades, os
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primeiros ensinamentos através da educação
realizada no lar , onde os filhos aprendem a
respeitar os outros, a conviver com regras que
foram criadas e reformuladas no decorrer da
formação da sociedade, cabendo a escola reforçá-las.

Família e escola são pontos de apoio
e sustentação ao ser humano, são marcos de
referência existencial. Quanto mais forte for o
vínculo entre ambas, mais positivos e significativos serão os resultados na formação do
sujeito. É necessário haver uma relação de
confiança e respeito mútuo, pois muitos pais
Os pais na maioria das vezes pensam estão abdicando da função de educar seus fique a escola é apenas um local de uma educa- lhos, delegando à escola esta função, cabendo
ção sistemática, com conteúdos e avaliações, assim a instituição, impor limites e regras.
no entanto, está também é um lugar de convivência em que o respeito entre todos é funAs mães que acompanham assiduadamental. Para muitas famílias a visão escolar mente o aprendizado e o rendimento escolar
está associada a formação de intelectuais e do filho, que organizam seus horários de estuprofissionais e não a formação do ser huma- do, verificam o dever de casa diariamente, cono em suas plenitude. A escola tem um papel nhecem a professores, frequentam as reuniões
mais amplo, a de formar o cidadão para o mun- escolares e acompanham o desenvolvimento
do, visando o seu nível cultural e a sua postura escolar dos seus filhos, os mesmos apresenperante a vida. Cabe ressaltar que a formação tam resultados mais positivos e um aprendizaintegral do ser humano não é garantida apenas do mais significativo. O papel da família é esticom a inserção do mesmo na unidade escolar, mular no filho/a o comportamento de estudante
mas principalmente com a convivência familiar. e cidadão e o da escola seria orientar aos pais
A escola aprimora o conhecimento intelectual nos objetivos que a escola espera que o aluno
e a família ratifica os valores.
atinja e de criar momentos para que essa integração aconteça.
A família pode cristalizar valores e atitudes que são essenciais na construção do ser
Em contrapartida as famílias que não
como um todo e é na escola que estes valores acompanham os seus filhos nas escolas é nosão compartilhados. No entanto, alguns valo- tório as dificuldades que os mesmos apresenres essenciais como o respeito por si e pelo tam no desenvolvimento escolar e no cotidiano
outro que estão sendo perdidos com o passar da vida pessoal. Os filhos de pais extremamendos anos. De acordo com Olivier Reboul:
te ausentes vivenciam sentimentos de desvalorização e carência afetiva, não sabendo assim
Enquanto instância protetora, a socie- lidar com situações adversas, gerando assim
dade fechada que a família é desempenha um desconfiança, insegurança, improdutividade e
papel essencialmente conservador. Ela des- desinteresse, além de problemas de aprendiconfia, como se da peste se tratasse, de toda zagem escolar.
a inovação social, de todo o não-conformismo,
de toda a revolta, enfim, de todo o pensamenA participação dos pais na educação
to. Enquanto educadora, a família é por essên- formal dos filhos deve ser constante e conscia uma sociedade hierárquica que repudia a ciente. A convivência familiar e escolar são siigualdade. Ter razão face a um irmão mais ve- multâneas e complementares e é importante
lho, ou pior ainda, face a um pai ou a uma mãe, que pais, professores e filhos compartilhem
é injuriá-los. Piaget demonstrou que a criança
experiências, entendam e trabalhem juntos,
só aprende na família uma moral de constranporém buscando sempre uma educação signigimento e de submissão a uma regra que é
tanto mais sagrada quanto menos é compreen- ficativa. Na educação escolar o objetivo é edudida. Protegendo e educando, a família arrisca- car para os saberes diversos e especializados,
-se sempre a fazer da criança um eterno menor por meio da apresentação e sistematização de
conhecimentos acumulados pela história.
(REBOUL, 1971, p. 4-10).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve por objetivo ressaltar a relação entre a família, a escola e os alunos,
no processo de ensino aprendizagem e no desenvolvimento global do indivíduo. Diante da proximidade da família e da escola, é possível compreender as características e as particularidades
que estão presentes na estrutura de cada instituição familiar e consequentemente do educando
que acolhemos na escola. Estas características são importantes para conseguirmos propiciar
uma educação que atenda as necessidades de cada indivíduo respeitando suas individualidades e a sua bagagem cultural.
Vimos que pais que estão presente no cotidiano escolar dos filhos, que acompanham
as atividades e o desenvolvimento dos mesmos, apresentam resultados muito mais significativos, comparados com pais que estão ausentes de todo este processo educacional.A ausência
dos pais na educação escolar dos filhos gera dificuldades de aprendizado e até mesmo de
convivência no meio escolar. Os pais são as principais referências dos filhos, mesmo para os
adolescentes.
Problemas familiares como separação dos pais, abandono, falta de afeto e violência
também desequilibram esta relação tríplice (escola, pais e filhos), cabendo a escola se reorganizar a fim de contornar estas dificuldade e propiciar uma formação.Quando a família participa
da educação das crianças, elas podem sair - se bem melhor na escola e na vida, despertando
o interesse e a curiosidade.
A participação ativa dos pais ou demais familiares, é importante para construir de forma
eficaz um aprendizado que atenda aos anseios da sociedade e às necessidades dos alunos.
Para ter sucesso e levar todos os alunos à aprendizagem, a escola deve contar com a participação e ideias de todos os educadores, inclusive os pais, pois a prática do trabalho coletivo fará
a criança avançar em sua aprendizagem e no pleno desenvolvimento.É necessário haver uma
relação de confiança e respeito mútuo, pois muitos pais estão abdicando da função de educar
seus filhos, delegando à escola esta função, cabendo assim a instituição, impor limites e regras.
A parceria entre escola e família baseia-se na divisão do trabalho e de responsabilidades da educação das crianças, jovens e adultos, envolvendo expectativas recíprocas. Tendo em
mente, que o ser humano aprende o tempo todo, nos mais diversos interesses que a vida lhe
apresenta, o papel da família é essencial, pois é ela que determina, desde cedo, o que seus
filhos precisam aprender e de que forma esta educação será produtiva.
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BRINCAR: PRINCIPAL DISCIPLINA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Através deste artigo pretendo analisar acerca da importância do brincar na Educação
Infantil, considerando aspectos envolvidos como o uso da memória, do raciocínio, concentração, emoção, expressividade, movimento corporal, interação da criança com o meio, a comunicação e a linguagem. Discutirei também o papel das brincadeiras e iniciarei uma breve
reflexão acerca das suas contribuições na Educação Infantil, mostrando que ela é uma linguagem importante na construção de conhecimento e favorece o desenvolvimento de diversos
aspectos essenciais do ser humano, como cognitivos, motores, sociais e afetivos.

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

A

través do senso comum, mas principalmente, por meio da ciência e dos teóricos
do desenvolvimento humano, compreendemos que é na fase inicial de vida do
ser humano, chamada infância, que os processos de crescimento, desenvolvimento, e aprendizagem se dão em grande velocidade.
E que para que estes processos ocorram na criança e através dela, de maneira saudável
e adequada, é necessário oferecer um ambiente físico e psíquico, bem como recursos materiais
e humanos adequados a cada etapa desta fase da vida. Estímulos estes, que propiciem, então,
as vivências e experiências relacionais para conhecimento de si, do outro, dos objetos e do mundo social a qual a criança pertence.
Ainda, para que estes processos de desenvolvimento e aprendizagem ocorram com a
criança, na infância, é importante que saibamos que a criança não é passiva nestes processos,
ela tem uma ação efetiva e protagonista nos mesmos, através do que diversos teóricos denominam como jogo, atividade lúdica, ou simplesmente, brincadeira.
Desde muito pequena a criança sabe brincar, mesmo não sabendo falar ou até compreendendo o significado das palavras ditas. O movimento dos pezinhos ao alto quando deitada de
barriga para cima no berço tentando bater em seu móbile, ou mesmo o jogar de seu chocalho
para que alguém o alcance e traga-lhe de volta, é entendido como uma brincadeira, um “jogo”,
então uma atividade lúdica. Segundo Ortiz (2005), “o jogo é a primeira expressão da criança,
a mais pura e espontânea, logo, a mais natural” (ORTIZ, 2005, apud Murcia et al, 2005, p.10).
Assim, é possível considerar, a brincadeira como uma potente linguagem no universo
infantil e ferramenta para o desenvolvimento e aprendizado. Ainda, segundo Ortiz, “a brincadeira
envolve toda a vida da criança, é um meio de aprendizagem espontâneo e exercita hábitos intelectuais, físicos, sociais e/ou morais”. (ORTIZ, 2005, apud Murcia et al, 2005, p.16).
De acordo com o documento Tempos e espaços para a infância e suas linguagens no
CEIs, Creches e EMEIs da cidade de São Paulo, elaborado pela Diretoria de Orientação Técnica
de Educação Infantil (DOT), conjuntamente com representantes das Coordenadorias de Educação da Secretaria Municipal de Educação (2006):
a criança como ser “brincante” (GUIMARÃES, 2003, p. 73) não brinca por ter uma “energia excedente” (SCHILLER e SPENCER apud GUIMARÃES, 2003, p. 73), tampouco para relaxar
ou como forma de recreação, em que regras inventadas e dirigidas pelos adultos podem enfatizar um desejo de domínio e competição. A brincadeira para as crianças possui sentido próprio
(SME, DOT, 2006, p. 46).
Então, é imprescindível entender que é através do ato de brincar que a criança se apropria dos estímulos ambientais, materiais e relacionais com seus pares e/ou com adultos, promovendo, assim, os processos de desenvolvimento e aprendizagem.
No entanto, na nossa contemporaneidade, frequentemente, quando ouvimos as discussões sobre o universo da criança observamos um consenso de que a infância atual, de uma
maneira geral, está contida. Ou seja, pode-se intuir que aquela brincadeira com os estímulos
ambientais (espaços), psíquicos (emocionais, cognitivos e imaginativos), humanos (seus pares)
e materiais (objetos diversos e brinquedos propriamente ditos), esperada na infância para um
bom desenvolvimento infantil, está limitada.
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Observa-se que nas grandes cidades, a limitação da brincadeira livre e espontânea típica da infância se dá, principalmente, devido aos altos índices populacionais e de violência, pois
um grande número de crianças vive em ambientes pequenos, limitados, em geral, por lares encerrados pelas paredes de concreto dos pequenos apartamentos e das pequenas residências.
Ainda, somado às limitações físicas/ ambientais, encontramos, de certo modo, o cerceamento das brincadeiras espontâneas com brinquedos, objetos inusitados e não estruturados,
ou chamados de largo alcance, e com seus pares, devido a invasão acelerada da tecnologia
globalizada com uso, muitas vezes, ilimitado de objetos de multimídia, como smartphones e tablets pelas pequeninas mãos dos infantes, mesmos aqueles de famílias humildes.
Neste contexto, coube à escola de educação infantil, um instrumento da sociedade de
transmissão, construção e transformação de conhecimentos e cultura, promover os recursos e
estímulos necessários para garantia de saúde e desenvolvimento pleno da criança em sua infância, por proporcionar, assim, experiências diversas através de múltiplas linguagens, brincadeiras
e convivência com seus pares num ambiente adequado e com recursos humanos especializados (professores e educadores).
De acordo com os educadores de Reggio Emilia , ao desenvolverem a concepção de
suas escolas de educação infantil e sua filosofia, buscaram referências teóricas importantes
como de Vygotsky e Piaget. Na teoria de Piaget se inspiraram “em especial na importância que
ele atribuía à epistemologia e na sua visão de que o objetivo do ensino é oferecer condições de
aprendizado”(DAHLBERG e MOSS apud RINALDI, 2012, p.26). E na teoria de Vygotsky:
de que o aprendizado das crianças se situa num contexto sociocultural e se dá por meio
de interrelações, que requerem a construção de um ambiente que “permita um movimento máximo, interdependência e interação”.” (RINALDI, 2012, p. 27, ibid Malaguzzi, 1999).
Assim, a convivência da criança com outras crianças e a brincadeira sem os aparelhos
multimidiáticos, especialmente na primeira infância, no mundo contemporâneo, se dá prioritariamente no ambiente escolar. Neste contexto, compete à educação infantil proporcionar experiências diversas para estimular, viabilizar e promover o pleno desenvolvimento humano nesta fase
da vida.
Segundo o documento da Secretaria Municipal de Educação (2006), no qual discute a
educação infantil, o:
brincar é uma atividade essencialmente humana, principal modo de expressão da infância. É marcada por um diálogo que o ser humano estabelece consigo próprio, com o outro ou
com um ou mais objetos, não se restringindo, então, somente às brincadeiras orientadas ou aos
jogos de regras. É a ferramenta por excelência para a criança aprender a viver, revolucionar sua
experiência e criar cultura. Brincando, a criança se humaniza e se constitui como sujeito histórico-social (SME, DOT, 2006, p. 45).
Deste modo, a importância do brincar na educação infantil é, ainda, compreendida como
um direito da criança. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA/1990) e com outros documentos legais ligados especialmente à educação infantil, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN, 1997) e os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (2010).
O brincar é um direto da criança, e a brincadeira é, assim, considerada como principal
instrumento de promoção do desenvolvimento da criança em múltiplas competências. Como colocar a Declaração Universal dos Direitos da Criança, art.7,“A criança desfrutará plenamente do
jogo e das diversões, que deverão estar orientadas para finalidades perseguidas pela educação”
(ORTIZ, 2005, apud MURCIA et al, 2005, p.10).
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Como educadora e pesquisadora em educação, entendo que as atividades lúdicas, com
certeza, são, assim, instrumentos capazes de fazer do ambiente escolar um lugar de experiências significativas, mais alegre e agradável, permitindo, ainda, ao professor, maior conhecimento
da vida deste pequeno ser humano, pois toda atividade lúdica possui valor cultural e social.
As atividades lúdicas possibilitam, também, a convivência com diversas situações, nas
quais a criança possa refletir criticamente sobre diversos assuntos, construir conhecimento, e
desenvolver-se física, cognitiva, social e afetivamente.
Desta maneira, este estudo apresenta objetivos específicos em relação aos aspectos
favoráveis que o lúdico pode proporcionar às crianças na educação infantil, e algumas maneiras
de como este pode se inserir nas diferentes atividades pedagógicas e, ainda, refletir sobre sua
contribuição no desenvolvimento das crianças. Este trabalho também contribui de forma reflexiva
para a construção de um ensino mais eficaz e de qualidade neste ciclo educacional.
Este artigo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, e teve como objetivo descritivo
e exploratório, compreender as principais características da aprendizagem realizada através de
jogos e brincadeiras, justificando assim sua utilização.
A metodologia bibliográfica de forma mais abrangente se deu por meio da consulta a
artigos científicos, documentos oficiais de educação, teses e demais referenciais teóricos de
pesquisadores de educação e desenvolvimento infantil, bem como o entendimento de pesquisas
de modo mais técnico-científico, a partir de estudo detalhado sobre o assunto.

1176

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

brincar para a criança, é uma atividade
O LÚDICO E A CRIANÇA - O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E O imaginativa e interpretativa que compreende o
corpo e a mente e revela experiências que enLÚDICO

volvem os sentidos de modo a favorecer que o
Nas concepções científicas sobre o mundo ganhe sentidos e significados próprios
tema, o lúdico é compreendido para além da para a criança (SME/DOT, 2006, p. 45).
brincadeira ou divertimento despretensioso, é
Através do ato de brincar com um brindimensionado em sua potencialidade enquanto um instrumento e uma linguagem de expres- quedo propriamente dito, como uma boneca,
são, comunicação, desenvolvimento humano ou outro objeto o qual a criança atribui uma
e aprendizado. Através do lúdico a criança re- representatividade simbólica de um objeto real,
laciona-se com o mundo aumentando assim a criança vai reproduzindo situações diversas
suas experiências sociais e seu conhecimento vivenciadas por ela em seu cotidiano, podendo
assim, compreender as relações entre humasobre-o.
nos e com o meio que a circunda, bem como,
Como coloca Vygostky, segundo Jo- modificar seu comportamento à medida que
bim e Souza (1994), a apropriação da lingua- propõe soluções variadas para resolução de
gem como instrumento de signos, e este como conflitos e problemas.
um elemento que é modificado pelo homem
através de sua história e cultura, possibilita ao
indivíduo mudanças em seu meio social e cultural, por inicialmente viabilizar a condição de
pensamento e imaginação, portanto favorecendo a condição de desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores e a consciência.

Em contato com o lúdico, a criança
acaba por desenvolver, também, diversas outras habilidades e competências, além da sociabilidade, afetividade e individualidade, como
a concentração, memória, motricidade fina,
conceitos, e demais outras especificidades do
desenvolvimento humano, constituindo e conDeste modo, documentos orientadores solidando aprendizados significativos e relede planos educacionais, como o da Secretaria vantes para as outras fases da vida, como a
Municipal de Educação/Diretoria de Orienta- adolescência e a vida adulta.
ção Técnica (SME/DOT) 2006), explicam a utiO LÚDICO E A APRENDIZAGEM DA
lização do lúdico pelas crianças. Segundo este
CRIANÇA
documento:
o aspecto lúdico de que tanto falamos
Segundo Oliveira (2006) para Vygotnão está presente somente nas brincadeiras,
mas no jeito da criança pensar e representar o sky, “a inserção de um indivíduo em um deque conhece, fazendo diversas conexões com terminado ambiente é parte essencial de sua
o que está vivendo e aprendendo sobre o mun- própria constituição enquanto pessoa” (OLIVEIdo, os objetos, e suas relações com o outro RA, 2006, p.78), logo, é possível inferir que um
ambiente rico em vivências, experiências, des(SME/DOT, 2006, p.46).
cobertas, construções, destruições e reconsDesta maneira, o lúdico proporciona truções, interações, é essencial substrato para
à criança o desenvolvimento de sua individu- o desenvolvimento e o aprendizado. De acordo
alidade e afetividade. Através de seu envolvi- com Valle (2008):
mento nas brincadeiras e jogos, a criança vai
a aprendizagem é uma função que
compreendendo sua dimensão humana, suas
necessidades, pensamentos e sentimentos. De ocorre a partir de um processamento neurológico que envolve o ambiente e o aprendiz. A
acordo com SME/DOT (2006):
criança aprende percebendo o mundo, experi1177
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mentando-o, de acordo com os recursos que
estiverem à sua disposição. [...] As impressões
colhidas do ambiente, por meio de seus recursos de percepção, são conduzidas para o cérebro, onde as informações são processadas
e passam a integrar a memória. Somente se
diz que houve um aprendizado quando se reconhece uma mudança [...] “Se um fato novo é
aprendido, de alguma forma, ele muda o comportamento do indivíduo” (VALLE, 2008, p.24,
25).

Segundo Valle (2008), a criança, enquanto indivíduo, através de um ambiente rico
de experiências relacionais (consigo mesmo,
com o outro, com o espaço, com as regras sociais, etc.) e de um mediador potente, como
um professor, que promove este ambiente com
situações e recursos materiais diversos, desenvolve-se em multiplicidade de inteligências,
como a linguística, lógico-matemática, musical,
espacial, cinestésica, interpessoal e intrapessoal, podendo ser acrescentadas ainda, pelos
estudos mais atuais, as inteligências naturalisAssim, na compreensão ludopedagógi- ta, pictórica e espiritual.
ca, as atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem podem ser de grande valia
A criança, como ser naturalmente inpara o desenvolvimento do aluno, como argu- vestigativo, demonstra pela brincadeira sua
menta Kishimoto:
autonomia em expressar sua curiosidade, seu
pensamento, sentimento e compreensão de si
O jogo como promotor da aprendiza- e do mundo. Ao se reconhecer como indivígem e do desenvolvimento passa a ser con- duo passa a interagir com o outro através das
siderado nas práticas escolares como impor- brincadeiras e a compreender seus limites e
tante aliado para o ensino, já que colocar o possibilidades de fazer parte de um grupo soaluno diante de situações lúdicas como jogo cial, aprendendo e se apropriando das regras
pode ser uma boa estratégia para aproximá-lo sociais, éticas e morais de comportamentos e
dos conteúdos culturais a serem veiculados na de sua cultura.De acordo com Oliveira (2006):
escola (1994, p. 13).
O desenvolvimento da espécie humaConforme coloca Rinaldi (2012): “o na e do indivíduo dessa espécie está, pois,
aprendizado não ocorre de forma linear, deter- baseado no aprendizado que, para Vygotsky,
minada e determinista, em estágios progressi- sempre envolve a interferência, direta ou indirevos e previsíveis, pelo contrário, é construído ta, de outros indivíduos e a reconstrução pespor meio de avanços simultâneos, paralisa- soal da experiência e dos significados (OLIVEIções, e ‘recuos’ que tomam diversas direções” RA, 2006, p. 79).
(RINALDI, 2012, p.237).
Deste modo, para uma aprendizagem
de excelência, precisamos sempre utilizar os
melhores mecanismos já desenvolvidos pelas ciências humanas, e então, consideramos
que na infância é necessário, como já colocado anteriormente, a utilização do lúdico e uma
ambientação lúdica como favorecedores do
desenvolvimento do indivíduo como um todo,
e promotores do aprimoramento das múltiplas
inteligências como descreveu Gardner & Hatch
(1989) apud Valle (2008).

Neste contexto é fundamental a vivência do lúdico na vida diária da criança, pois
possibilita tanto o seu desenvolvimento cultural e social, como inúmeros tipos e formas
de aprendizado. O desenvolvimento de funções psicológicas superiores, como descreve
Vygotsky (apud Oliveira, 2006), como ações
conscientemente controladas, atenção voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato e
comportamento intencional, pode ser estimulado através de jogos como de memória, quebra-cabeças, dominó, dama, xadrez, entre outros.
Para Piaget:
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os jogos tornam-se mais significativos
à medida que a criança se desenvolve, pois, a
partir da livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstruir objetos e reinventar as coisas, o que exige uma adaptação mais
completa. Essa adaptação deve ser realizada
ao longo da infância e consiste numa síntese
progressiva da assimilação com a acomodação (PIAGET, 1978).

Já a motricidade fina é estimulada, por
exemplo, através de brincadeiras com jogos
de construção como encaixes diversos, empilhamento e alinhavo, jogos em grupo como
“pega-varetas”, “cai-não-cai”, entre outros, bem
como através de atividades ludicamente enunciadas como de recorte, colagem, dobradura
e modelagem. Assim, o lúdico no universo da
criança se constitui enquanto uma linguagem
e uma ferramenta para o seu desenvolvimento
Ou seja, os jogos são promotores, faci- (PIAGET, 1978).
litadores do desenvolvimento cognitivo. As atividades envolvendo o lúdico além de contribuir
com o desenvolvimento cognitivo da criança,
AS CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO NA
como enunciado anteriormente, também são
EDUCAÇÃO INFANTIL.
importantes para o seu desenvolvimento motor,
uma vez que oferece às crianças a possibilidaNas concepções menos atuais, uma
de para que estas possam mover-se livremente das funções básicas da escola é a de preparar
e assim conhecer melhor seu próprio corpo, o os seus alunos para o futuro, para que estes
espaço e seu corpo no espaço.
possam tornar-se adultos responsáveis com
o seu papel na sociedade. Assim, nesta persO movimento é importante para traba- pectiva, a criança tem inicialmente seu comlhar a coordenação motora, e irá, também, con- portamento moldado conforme suas vivências
tribuir com a expressão corporal, permitindo familiares e posteriormente, as escolares. Para
que a criança exponha seus sentimentos, pen- o teórico Jean Piaget (1978):
samentos e emoções. Portanto, o movimento
corporal aliado ao lúdico resulta num conjunto
educar é adaptar a criança a um amde atividades coordenadas de percepção, ra- biente social adulto, em outras palavras é muciocínio e expressividade.
dar a constituição psicobiológica do indivíduo
em termos de totalidade das realidades coletiA linguagem corporal, desenvolvi- vas às quais as comunidades conscientemenda através das atividades lúdicas se constitui te atribuem um certo valor. Há, portanto dois
como uma área de conhecimento muito impor- termos na relação constituída pela educação:
tante e mesmo necessária de ser trabalhada por um lado o indivíduo em crescimento; por
na Educação Infantil, pois contribui também no outro os valores sociais, intelectuais e morais
desenvolvimento afetivo das crianças e tam- nos quais o educador está encarregado de inibém no desenvolvimento social.
ciar o indivíduo (PIAGET, 1978 p. 42).
Os movimentos, em diversos planos e
sentidos, têm papel crucial no desenvolvimento humano, através deles, vai-se adquirindo
mais controle e equilíbrio do corpo. Através do
brincar com bolas, bastões, cordas, bambolês,
ou mesmo pelas brincadeiras de “pega-pega”,
“amarelinha”, “esconde-esconde”, “pula-mula”,
“cobra-cega”, por exemplo, a criança desenvolve habilidades de coordenação motora grossa
global, orientação espacial e temporal.

No entanto, embora de valor inestimável sua contribuição científica quanto ao desenvolvimento infantil, Piaget não desenvolveu
uma teoria da educação, e suas colocações
sobre educar estavam fundamentadas em valores socioculturais de seu tempo.
Entretanto, na atualidade, as principais
concepções de escola é que esta seja um espaço acolhedor que permita o desenvolvimen1179
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to da individualidade expressividade e construa proposta pedagógica das instituição de conhecimento, cultura e relações. De ções de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos
acordo com Dourado apud Rinaldi (2012):
de apropriação, renovação e articulação de
as escolas são ambientes organizados conhecimentos e aprendizagens de diferentes
que oferecem ao ser humano um espaço de linguagens, assim como o direito à proteção,
vida. [...] lugares envolventes para crianças e à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito,
adultos, acolhendo-os numa rede de relações à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
em um campo de possibilidades criativas de interação com outras crianças (2010, p.18).
expressão e de comunicações múltiplas (RIAs brincadeiras, assim, são compreNALDI, 2012, p. 17).
endidas como importantes para o desenvolvimento infantil e devem proporcionar momentos
E, ainda, segundo a Lei de Diretrizes e de grande alegria, criatividade e beleza. Num
Bases da Educação Nacional (LDB, 1994) “a ambiente ludicamente saudável, promovido por
educação infantil, primeira etapa da educação professores e educadores na educação infanbásica tem como finalidade o desenvolvimento til, o reconhecimento de vivências, interesses e
saberes infantis são pontos de partida para a
integral da criança até seis anos, em seus aspromoção de novas experiências, conhecimenpectos físico, psicológico, intelectual e social,
tos, aprendizados e curiosidades.
complementando a ação da família e da sociedade” (LDB, 1994, p.).
Cabe, então, aos profissionais da educação infantil, especialmente aos docentes,
Neste sentido, a educação infantil posplanejarem suas ações pedagógicas inseridas
sui uma grande responsabilidade em relação em brincadeiras e em um ambiente lúdico, e
à formação do indivíduo, devido ser o primeiro assim, observarem os educandos durante escontato da criança com um novo grupo fora do tas ações, considerando estas como um proseu meio familiar, sendo necessário um prepa- cesso de ensino e aprendizagem de grande rero para lidar com esse sujeito que necessita levância para a educação, por compreendê-las
desenvolver a capacidade de integrar-se com o como linguagem e instrumento essencial da
outro. Portanto, a Educação Infantil destaca-se criança em seu desenvolvimento.
como um instrumento importante no qual permite à criança se constituir enquanto ser único
A PRÁTICA DO LÚDICO NA
e singular, e construir os alicerces necessários
EDUCAÇÃO INFANTIL
à sua afetividade, socialização e inteligência,
proporcionando, assim, seu desenvolvimento
As brincadeiras, cotidianamente, fazem
integral e harmônico.
parte da rotina das crianças na escola, mas
De acordo com diversos documentos
sobre infância e educação, em especial, o
documento da Unesco (DELORS, 1999 apud
VALLE, 2008) no qual aborda os quatro pilares da educação, podemos compreender que
através do ato de brincar na educação infantil,
a criança insere-se nestes alicerces: aprender
a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e
aprender a conviver. Segundo os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(2010):

muitas vezes não são utilizadas, por alguns
docentes, como algo importante para a formação dos indivíduos, pois são consideradas por
estes apenas como uma atividade extra, espontânea e sem propósito. No entanto, como
colocado até aqui, as brincadeiras têm grande
significância para o desenvolvimento e aprendizado das crianças, e devem ser oferecidas
propositadamente na educação infantil como
possibilidade de impulsionar o desenvolvimento integral do indivíduo.
1180
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Dessa maneira, na educação infantil, o
papel do professor na intermediação da criança com o universo lúdico é de fundamental importância para as aprendizagens. O educador
precisa criar um ambiente lúdico, incentivar e
ampliar o repertório do uso do lúdico, como
tão rica linguagem em sala de aula, seja através de jogos dirigidos, dos brinquedos estruturados ou não estruturados e das brincadeiras
espontâneas, bem como, através experiências
no campo das artes, como nas artes gráficas,
plásticas, teatrais, na música e na dança.

Desta maneira, as atividades pedagógicas na educação infantil, envolvendo o lúdico,
possibilitam que a criança se conheça melhor
e também estabeleça relação com o outro. O
papel do lúdico, neste sentido, na promoção do
desenvolvimento afetivo das crianças pode ser
trabalhado através do aprendizado de um jogo
ou de uma brincadeira simbólica, por exemplo,
nos quais a criança irá entrar em contato com
seus sentimentos de frustrações, limitações,
alegrias, medos, etc., como já colocado anteriormente.

Mas não de uma forma rígida e nem
como recreações, mas com que o objetivo seja
essencialmente a aproximação da criança com
o ambiente educador, rico de experiências significativas para ela se desenvolver e aprender.
Segundo NOVAES (1992, p.28): “O ensino,
absorvido de maneira lúdica, passa adquirir
um aspecto significativo e efetivo no curso de
desenvolvimento da inteligência da criança”.

Com esta compreensão, o principal
objetivo dos educadores da educação infantil,
nos últimos tempos, tem sido o de acompanhar o desenvolvimento emocional e social de
cada criança, utilizando ambientes adequados
e jogos prazerosos e educativos que aguce a
criatividade do educando, permitindo que ele
possa perceber sua capacidade de realizar tarefas variadas, transpor dificuldades e solucionar problemas e conflitos.

De acordo com Dahlberg e Moss, a
inspiração na ideia de John Dewey de que o
Neste sentido, a educação infantil ao
conhecimento é um processo ativo e:
atender crianças de diferentes idades (de zero
à seis anos) e realidades sociais, o lúdico pode
é construído nas crianças por meio das servir de ferramenta para o trabalho diário do
atividades, com experimentações pragmáticas professor, pois, através dos momentos de atie livres, e com participação nas atividades”(RI- vidades lúdicas as crianças interagem melhor,
NALDI, 2012, p.28), bem como “um proces- conhecendo a si mesmas e ao próximo, adquiso de produção de significados em encontros rindo conhecimentos, compreendendo limites,
contínuos com os outros e com o mundo, e valores e cultura. Em muitos casos somos nós,
a criança e o educador são compreendidos professores, como mediadores, que podemos
como co construtores do conhecimento e da fornecer as máximas elaborações humanas
cultura (DAHLBERG e MOSS apud RINALDI, aos nossos alunos para a vida em sociedade.
2012, p.28).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como colocado até aqui, é possível concluir que a atividade lúdica, na educação infantil,
é potencialmente responsável pelo desenvolvimento psicológico, neurológico, afetivo e social do
indivíduo, principalmente quando utilizada de forma proposital pelo professor para avaliação do
desenvolvimento da criança e para impulsionar este, bem como para possibilitar diversas aprendizagens que incluem conceitos e competências.
O ensino utilizando meios lúdicos, então, é capaz de proporcionar um ambiente adequado para o processo de ensino e aprendizagem, estimulando assim o desenvolvimento do
educando em todas as áreas de conhecimento. É muito importante o entendimento da utilização
dos jogos, dos brinquedos educativos e das brincadeiras na educação infantil, para que haja
desenvolvimento humano e construção de conhecimento e cultura.
O uso do lúdico no processo de aprendizagem contribui, ainda, com o professor no estabelecimento e na melhor compreensão da relação das teorias do desenvolvimento humano e
da pedagogia com a prática pedagógica propriamente dita.
A constante observação e reflexão sobre as ações lúdicas e o ambiente lúdico na educação infantil, contribui para um melhor entendimento do trabalho docente nas muitas atividades
realizadas neste ciclo educacional. Favorece, desta maneira, para o desenvolvimento e aprimoramento da pedagogia como um todo e em uma especificidade, a ludopedagogia.
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E
MOVIMENTO

RESUMO: Por meio desse artigo pretende-se abordar reflexões decorrentes sobre o desenvolvimento Psicomotor e suas contribuições nos movimentos humanos. A psicomotricidade e
os movimentos produzidos pelos seres humanos devem ser experiências ativas, nas quais a
criança se confronta com o meio. A educação proveniente dos pais e do âmbito escolar, não
tem a finalidade de ensinar à criança comportamentos motores, mas permite exercer uma
função de ajustamento individual ou em grupo. O movimento e a Psicomotricidade contribuem de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal, de forma
dinâmica e livre.

Palavras-chave: Movimentos; Psicomotricidade; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

N

as Escolas, a função primordial do professor não é só alfabetizar, devendo também estimular as funções psicomotoras necessárias ao aprendizado formal.Sem
brincar e sem se movimentar a criança acabará perdendo etapas importantes
para o seu desenvolvimento, podendo consequentemente desenvolver estresse, agressividade
e lentidão mental.
Uma das características básicas do ser humano é a capacidade de estabelecer relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. A partir desta função de relação, pode-se
perceber a unidade do ser enquanto inteligência, vontade, afetividade, motricidade e fundamentalmente, a psicomotricidade enquanto função integradora por meio da qual o indivíduo atinge
o controle corporal, base a integração social. Assim, de acordo com este princípio, o homem é
antes de tudo o seu corpo. Segundo Lê Boulch apud Oliveira (1992, p. 58):
• Corpo Vivido: corresponde à fase sensório-motora de Piaget, começa nos primeiros
meses de vida, nela o bebê ainda não tem noção do “eu”, confundindo-se com o meio e seus
movimentos são atividades motoras que não são pensadas para serem executadas.
• Corpo percebido: corresponde ao período pré-operatório de Piaget, começa por volta
dos dois anos quando a criança passa a perceber-se, e tem-se o início da tomada de consciência do “eu”. Diferencia-se do meio, organizando o espaço levando em conta o seu próprio corpo,
começa assim a construir uma imagem mental dele. Os conceitos espaciais como perto, longe,
em cima ou embaixo começam a ser discriminados; as noções temporais relativas à duração,
ordem e sucessão de eventos são compreendidas.
• Corpo representado: corresponde ao período operatório de Piaget. Começa aproximadamente aos sete anos quando a criança já tem noção do todo e das partes de seu corpo, assumindo e controlando seus movimentos com autonomia e independência. No final dessa fase,
a criança já tem uma imagem de corpo operatória, usando-o para efetuar e programar mentalmente ações e orientando-se por pontos de referência que podem ser escolhidos (LÊ BOULCH
apud OLIVEIRA, 1992, p. 58).
É perceptível que cada fase da criança ela aprende algo e essas aprendizagens estão
relacionadas com a psicomotricidade e com os movimentos. Oliveira (2011, p.34) afirma que:
o corpo é uma forma de expressão da individualidade. a criança percebe-se e percebe
as coisas que a cercam em função de seu próprio corpo. isto significa que, conhecendo-o, terá
maior habilidade para se diferenciar, para sentir diferenças. ela passa a distingui-lo em relação
aos objetos circundantes, observando-os, manejando-os (OLIVEIRA, 2011, p.34).
Portanto, a criança se expressa por meio do corpo, e quanto mais conhece seu corpo,
mais perceberá as diferenças.Sabe-se que o desenvolvimento ocorre de acordo com a maturação do sistema nervoso e também por meio da relação estabelecida com o ambiente ao qual
pertencemos (OLIVEIRA, 2011).
A criança usa de seus sentidos para estabelecer um contato com o mundo e descobrir
o que ele lhe oferece, estabelecendo vários tipos de comunicação. Os primeiros sinais de socialização de uma criança são expressos por meio do sorriso e do contato visual, evidenciados
pelo rosto.Depois de alguns meses, a criança desenvolve seu contato com o mundo por meio
da boca, explorando seu próprio corpo e os objetos ao seu redor, desenvolvendo sua habilidade motora que progressivamente permitirá uma exploração maior de si e do mundo (OLIVEIRA,
2011).
Ao atingir a capacidade de locomover-se, a criança descobre que pode pegar o objeto
e percebe seu corpo no espaço, descobre o controle de si e do outro:
Por tratar da relação entre o homem, seu corpo e o meio físico e sociocultural no qual
convive, a Psicomotricidade é fundamentada e estudada por um amplo conjunto de campos
científicos, onde se pode destacar a Neurofisiologia, a Psiquiatria, a Psicologia e a Educação,
imprimindo cada uma dessas áreas enfoques que lhe são específicos (MELLO, 1989 p.30).
A psicomotricidade evolve planos físicos e psíquicos, sistemas cujos comandos dependem um do outro e que explicam juntos a complexidade das funções intelectuais.
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AS BRINCADEIRAS E OS
JOGOS CONTRIBUINDO COM
OS MOVIMENTOS E COM A
PSICOMOTRICIDADE
Os jogos e as brincadeiras devem ser
valorizados e estimulados por fazer parte da
cultura de um povo, onde possibilita uma aprendizagem significativa no processo educacional
e a possibilidade da criança descobrir as palavras e o letramento por meio de jogos e brincadeiras. Todos os envolvidos na aprendizagem
precisam estar conscientes da importância em
que os jogos e brincadeiras possuem na construção do conhecimento da criança. De acordo
com Girardi (1993):

Nas diversas disciplinas escolares é
possível desenvolver atividades com jogos e
brincadeiras, que auxiliam a criança na transposição entre a língua oral e a escrita.Há uma
relação muito próxima entre jogos lúdicos e
brincadeiras na educação infantil. Ambos favorecem o ensino de conteúdos escolares, de
forma mais significativa, servindo como recurso para motivação e entusiasmo na aprendizagem das crianças.

Os jogos e as brincadeiras são instrumentos capazes de colocar o pensamento da
criança em ação, fazendo parte do ambiente
natural da criança, ao passo que as referências
abstratas e remotas não correspondem aos
seus interesses.Segundo Carneiro e Dodge
A brincadeira é fundamental na vida (2007, p.201):
das crianças; não permitir que elas brinquem
Ao estimular as crianças durante a
é uma violência, porque são nessas atividades
que ela constrói seus valores, socializa-se e brincadeira, os pais tornam- se mediadores do
vive a realidade de existir de seu próprio corpo, processo de construção do conhecimento, facria seu mundo, desperta a vontade, adquire zendo com que elas passem de um estágio de
consciência e sai em busca do outro pela ne- desenvolvimento para outro. Também, ao brincessidade que tem de companheiros (GIRAR- car com os pais, as crianças podem se beneficiar de uma sensação de maior segurança e
DI, 1993).
liberdade para exploração, além de se sentirem
Por meio dos jogos e das brincadeiras mais próximas e mais bem compreendidas, o
a criança se desenvolve de forma integral, re- que pode contribuir para o melhor desenvolduzindo agressividades e auxiliando na sua in- vimento de sua autoestima e independência
serção à sociedade, bem como na construção (CARNEIRO; DODGE, 2007, p.201).
de seu conhecimento. Ao trabalhar com jogos
e brincadeiras percebe-se que a criança consegue comparar, analisar, nomear, associar,
calcular, classificar, compor, conceituar e criar,
trazendo o mundo para a realidade, possibilitando o desenvolvimento de sua inteligência,
sua sensibilidade, habilidades e criatividade.
Kishimoto (1994) afirma que:

Ao longo da história, vários estudos se
mostraram eficientes no âmbito da coesão entre o lúdico e o letramento. Vários teóricos também afirmaram e comprovaram a importância
dos jogos e brincadeiras, na educação escolar.
Segundo Cunha (2001): “Brincar desenvolve as
habilidades da criança de forma natural, pois
brincando aprende a socializar-se com outras
O jogo como promotor de aprendiza- crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a
gem e do desenvolvimento passa a ser consi- criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim
derado nas práticas escolares como importan- com prazer (CUNHA, 2001, p.14).
te aliado para o ensino, já que coloca o aluno
O ambiente escolar deve ser um local
diante de situações lúdicas como o jogo pode
ser uma boa estratégia para aproximá-los dos onde se busque constantemente a eficácia no
conteúdos culturais a serem vinculados na es- processo educativo por meio de momentos em
que os jogos possam estar inseridos para se
cola (KISHIMOTO, 1994, p.13).
1187

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

auxiliar a construção de conhecimentos de maneira eficaz e contagiante. Considera-se que a
criança aprende enquanto escuta e repete. No
cotidiano de escolas de educação infantil, existe o canto de músicas rotineiras, a contação de
histórias, os jogos e as brincadeiras, e a criança inserida no mesmo grupo, com os amigos
que ela costuma trabalhar e brincar. Segundo
Dohme (2003):

O espaço do brincar nas nossas escolas é apenas passatempo e liberação - reposição de energias para alimentar o trabalho? Ou
é uma forma de interpretar, agir e nos relacionar com o mundo e com os outros, vivenciada
como experiência que nos humaniza, levando-nos à apropriação de conhecimentos, valores
e significados, com imaginação, humor, criatividade, paixão e prazer? (BORBA, 2007, p. 41).

O desenvolvimento pessoal funda-se
em um processo de autodescoberta, onde
cada qual tende a tomar consciência do que
sabe fazer e do que tem dificuldade, como
pode potencializar aquilo que faz bem e conviver, ou diminuir, com efeitos daquilo que tem
menos habilidades. O processo de comparação pode ser doloroso, porém é eficaz e, às
vezes, inevitável. Porém, atividade lúdica pode
compor este processo de comparação de forma agradável, divertida e em um clima de camaradagem. Quando a criança joga, ela percebe suas possibilidades e a dos companheiros
(DOHME, 2003, p.124-125).

Ao utilizar os jogos e as brincadeiras
de forma adequada como recurso pedagógico, ambos contribuirão para o processo ensino
aprendizagem das crianças na escola, especialmente na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, pois estes recursos retém o interesse da criança possibilitando
assim, o seu desenvolvimento global de habilidades necessárias para processo educativo.

Por meio do brincar as crianças aprendem e se desenvolvem, socializam-se, convivem com outras crianças, aprendem a perder,
a ganhar, então a utilização da ludicidade em
sala de aula a partir dos brinquedos, brincadeiÉ relevante que as escolas sejam amras e jogos conduzem as crianças a novas desbientes abertos as trocas de experiências, facobertas e experiências, enriquecendo assim o
zendo com que as crianças tenham acesso
processo de ensino-aprendizagem.
aos diferentes tipos de linguagens, para que
possam não só conhecê-las, mas apropriar-se
Durante muito tempo, na fase de alfadelas, a fim de que ela domine, por meio da
betização os alunos faziam cópias, cobriam
linguagem, a sua relação com si própria e com
pontilhados e aprendiam o som das letras, fio mundo.
cando assim a mercê de um método que não
Os jogos e as brincadeiras envolvem priorizava os desafios para alcançar o conheuma capacidade de ação por iniciativa própria, cimento, muito menos colabora para a motivaportanto são caracterizados por atitudes, que ção ao aprender. Atualmente há uma grande
correspondem a reações de estímulos exter- necessidade de que as atividades sejam realinos, inerentes ao ser humano. Na Educação zadas a partir de meios concretos e com o uso
Infantil e nas séries iniciais, os jogos educati- de materiais lúdicos adequados à faixa etária
vos conduzem a criança à descoberta, à curio- e a aprendizagem de cada um. Sabemos que
sidade, à concentração, à percepção, tornando quando os jogos e as brincadeiras são realizao ensino mais agradável, visando o desenvol- dos para contemplar um conhecimento sobre
vimento da linguagem e do raciocínio lógico. determinada área na alfabetização, ele passa a
A oportunidade de aprender de forma lúdica não ser apenas o brincar por brincar, mas sim
estimula as crianças se tornarem seres críticos um estímulo para a assimilação dos conteúdos
e ativos acerca da realidade do seu cotidiano, de uma forma mais fácil e prazerosa.
despertando uma maior consciência de si mesmo e do outro. Borba (2007) afirma que:
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fundamentais de movimento, para que possamos oferecer atividades para aprimorar todas
Ao nascer à criança é caracterizada por elas.
uma atividade motora do tipo reflexo e após os
As doze habilidades fundamentais do
primeiros meses começam os movimentos intencionais, o desenvolvimento motor é a base movimento são: equilibrar, correr, pular, pegar,
para adquirir habilidades em níveis posteriores pular, arremessar, galopar, pular, pular e chutar.
e (FERREIRA NETO, 1995) conceitua desen- Para que a criança possa atingir certos níveis
de padrões de movimento, ela deve ser estimuvolvimento motor como:
lada por meio de informações e experiências
[...] aspecto do comportamento motor experimentadas no campo motor. Dessa forma,
e do controle motor que está diretamente rela- você pode organizar seu conhecimento, sendo
cionado com o estudo das mudanças ou trans- estimulado de forma eficaz. O domínio motor
formações no desempenho motor durante os também é entendido como psicomotor, pois
diferentes momentos da evolução da vida do através desse leque de atividades desenvolvidas pela criança desenvolve-se não apenas o
indivíduo. (FERREIRA NETO, 1995, p.4).
aspecto motor, mas também o cognitivo.

HABILIDADES E MOVIMENTOS

Freire (2002) diz que os esquemas motores correspondem no plano da inteligência
corporal, as representações mentais ou pensamentos no plano da inteligência conceitual,
surgindo então o comportamento inteligente.

O desenvolvimento motor das crianças
deve relacionar suas características individuais
(físicas e estruturais) com o ambiente em que
está inserido ou com a tarefa proposta. Esses
são fatores determinantes para a aquisição de
várias habilidades motoras, bem como para
o seu refinamento. As aquisições básicas do
desenvolvimento psicológico e locomotor são
devido ao caráter lúdico que envolve as atividades físicas da criança, pois o brincar é a
ocupação mais importante para a criança. As
brincadeiras ocupam papel central no desenvolvimento das habilidades motoras finas e movimentos globais, na qual os brinquedos são
vitais para o desenvolvimento infantil. Segundo
Negrine (1995):

As habilidades fundamentais de movimento são importantes para o desenvolvimento
motor do crescimento físico, cognitivo e social
das crianças. A maioria das atividades de lazer
em que as crianças participam atualmente é
sedentária, como sentar na frente do computador ou da TV. Isso está tendo consequências
significativas para a saúde deles. As estatísticas mostram que uma em cada cinco crianças
está com sobrepeso ou obesidade. As crianA educação psicomotora é uma técniças precisam ter pelo menos 60 minutos de
ca, que através de exercícios e jogos adequaatividade física por dia.
dos a cada faixa etária leva a criança ao desenAs habilidades fundamentais de movi- volvimento global de ser. Devendo estimular,
mento são as várias habilidades motoras bru- de tal forma, toda uma atitude relacionada ao
tas, como corrida, equilíbrio, chute, etc. Essas corpo, respeitando as diferenças individuais (o
habilidades são a base de toda atividade física ser é único, diferenciado e especial) e levanque realizamos em esportes, dança, ginástica do a autonomia do indivíduo como lugar de
e outras atividades físicas de lazer. Se as crian- percepção, expressão e criação em todo seu
ças poderem desenvolver essas habilidades, potencial (NEGRINE, 1995, p. 15).
é mais provável que continuem envolvidas em
atividade física mais tarde na vida. Precisamos
estar cientes de quais são essas habilidades
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O desenvolvimento da psicomotricidade é o resultado da maturação de certos
tecidos nervosos, aumento em tamanho e
complexidade do sistema nervoso central, crescimento dos ossos e músculos. São, portanto,
comportamentos não aprendidos que surgem
espontaneamente desde que a criança tenha
condições adequadas para exercitar-se. Esses
comportamentos não se desenvolverão caso
haja algum tipo de distúrbio ou doença. Podemos notar que crianças que vivem em creches
e que ficam presas em seus berços sem qualquer estimulação não desenvolvem o comportamento de sentar, andar na época adequada
que futuramente apresentarão problemas de
coordenação e motricidade. Gallahue (2005,
p. 3) afirma que:
O desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva e afetiva do comportamento humano, sendo influenciado por muitos
fatores. Dentre eles destacam os aspectos ambientais, biológicos, familiar, entre outros. Esse
desenvolvimento é a contínua alteração da motricidade, ao longo do ciclo da vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da
tarefa, a biologia do indivíduo e as condições
do ambiente (GALLAHUE, 2005, p. 3).
É inato do ser humano o ato de movimentar-se. Estamos sempre nos movimentando em tudo que fazemos, mas a capacidade
que uma criança tem para movimentar-se é
muito mais ágil que um adulto. A criança está
em constante movimento, e é por meio dele
que ela expressa suas emoções e desejos.

para explorar o meio ambiente, adquirir melhor
mobilidade e se expressar com liberdade. Possui, nesta etapa de sua vida, um vocabulário
gestual, fluente e expressivo (PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS, 2001, p. 67).
Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998), é muito
comum que, visando garantir um clima de ordem e de harmonia da sala, algumas práticas
educativas procurem simplesmente suprimir o
movimento, impondo às crianças de diferentes
idades rígidas restrições posturais.
Segundo Ferreira (2008), a criança
brinca com seu corpo rola, corre, rabisca, desenha, escreve, constrói, destrói, cai, equilibra,
se esconde, salta, etc. Essas experiências vão
potencializar as crianças diante do mundo,
pois servirão de base para seu psiquismo, assim como farão com que percebam a importância do seu ser.O movimento é uma forma
de linguagem corporal em que expressamos
nossos sentimentos, emoções e pensamentos,
estando ligado à cultura na qual a criança está
inserida.
O desenvolvimento humano é um processo de evolução e mudança, seja no aspecto físico ou psicológico. Em cada estágio da
vida, existem características específicas e pode
ocorrer a aceleração ou atraso desses processos, dependendo do exame de cada caso individualmente. A criança sente naturalmente a
necessidade de explorar seu ambiente, adquirindo habilidades motoras, mentais e sociais.

A criança se movimenta nas ações do
seu cotidiano. Correr, pular, girar e subir nos
objetos é algumas das atividades dinâmicas
que estão ligadas à sua necessidade de experimentar o corpo não só para o seu domínio,
mas na construção de sua autonomia. A ação
física é a primeira forma de aprendizagem da
criança, estando a motricidade ligada à atividade mental. Ela se movimenta não só em função
de respostas funcionais ( como ocorre a maioria dos alunos), mas pelo prazer do exercício,
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deve ser utilizada para o aprendizado universal de nossos alunos, haja vista que lidamos
com várias etnias, raças e povos e, portanto,
devemos resgatar e desenvolver o que de mais
Segundo Fonseca (1988), psicomo- importante houver de cada uma para o ensino
tricidade é a relação entre a psique (proces- dos alunos nos dias atuais (FONSECA; 1988).
sos mentais) e motor (atividades físicas). Além
Brincando com uma criança envolvida
disso, por seus componentes básicos, a psicomotricidade possibilita o ajuste pragmático no jogo e sentindo a necessidade de compar(aprender técnicas profissionais, manuais, in- tilhar uma com a outra. Embora a postura do
telectualidade), o ajuste social (comunicação oponente seja uma relação de parceria. Essa
interpessoal), o ajuste estético (técnicas de ex- interface expõe o potencial dos participantes,
afeta as emoções e testa os limites dos testes
pressão corporal) e o ajuste educacional.
de habilidades. Brincar e brincar com a crianAlém disso, tem sido associada a ideia ça terão a oportunidade de desenvolver habilide que dominar o corpo é a primeira condi- dades essenciais para seu futuro desempenho
ção para dominar o comportamento. Portanto, profissional, como atenção, carinho, o hábito
a relação entre a psique e o motor é necessá- de manter o foco e outras habilidades psicoria para que o indivíduo se adapte com suces- motoras perceptivas. Brincar com a criança se
so em um ambiente fechado.Finalmente, para torna operacional (FONSECA; 1988).

A PSICOMOTRICIDADE E O PAPEL DA
ESCOLA PARA DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA

compreender profundamente o termo psicomoO trabalho de educação psicomotora
tricidade, é relevante conhecer seus aspectos
evolutivos, como o corpo constrói e como o com crianças deve fornecer treinamento básico
essencial em seu desenvolvimento motor, emogesto gráfico se desenvolve.
cional e psicológico, dando oportunidade para
A escola vem sendo um espaço esco- jogos, atividades, se você se apegar ao seu
lhido para complementar à formação do aluno, corpo. Por meio dessas atividades, a criança
e em muitas vezes substituindo o papel da fa- desenvolve suas habilidades perceptivas como
mília que tem encontrado dificuldades em cum- meio de ajustar o comportamento psicomotor.
De acordo com Oliveira:
prir esta tarefa:
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).
O movimento faz parte da nossa condição de seres vivos, por esse motivo é importante destacar que a escola contribui para
os diversos aspectos psicomotores dos seres
humanos. Toda herança cultural e educacional

A psicomotricidade se propõe a permitir ao homem “sentir-se bem na sua pele”, permitir que se assuma como realidade corporal,
possibilitando-lhe a livre expressão de seu ser.
Não se pretende aqui considerá-la como uma
“panacéia” que vá resolver todos os problemas
encontrados em sala de aula. Ela é apenas um
meio de auxiliar a criança a superar suas dificuldades e prevenir possíveis inadaptações.
(2008; p. 36)
O movimento é à base de tudo, pois
o indivíduo precisa das habilidades adquiridas,
fazendo uso delas durante toda sua vida, portanto a criança deve aprender a se movimentar
de maneira que se adaptem as exigências do
cotidiano.
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O desenvolvimento psicomotor é feito
através da evolução da criança, em seu intercâmbio com o meio ambiente, uma conquista
que ampliará gradualmente sua capacidade de
se adaptar às necessidades comuns, tornando
necessário para isso, o espaço físico, a diversidade de materiais, jogos lúdicos, um ambiente
arejado e agradável:
O desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva e afetiva do comportamento humano, sendo influenciado por muitos
fatores. Dentre eles destacam os aspectos ambientais, biológicos, familiar, entre outros. Esse
desenvolvimento é a contínua alteração da motricidade, ao longo do ciclo da vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da
tarefa, a biologia do indivíduo e as condições
do ambiente (GALLAHUE, 2005, p.03).
Hoje em dia, todos sabem que o movimento desempenha um papel essencial não
apenas no desenvolvimento físico da criança,
mas também no mental, motor, artístico e sócio
afetivo, respondendo, portanto, a essas necessidades fundamentais. Consequentemente,
unifica todo o aprendizado e se torna o fator de
aprendizado e desenvolvimento iniciais. Oferece conhecimentos e habilidades (GALLAHUE,
2005).

A prática psicomotora pode assumir
duas orientações; terapêutico e educativo. A
idade de ouro da “psicomotricidade” situa-se
desde o nascimento até os 8 ou 9 anos de
idade. Por meio do corpo, da brincadeira e do
movimento, a criança aprende a controlar seu
espaço, tempo e movimentos dentro de um
processo altruísta. Além do aspecto motor, que
permite a aquisição de noções como orientação espaço-temporal, familiaridade com a imagem corporal, noções de altura, que permitem
o desenvolvimento da linguagem, a ortografia
principal (compreensão de letras, escrita, leitura) aritmética (noção de tempo, quantidade) e
que parecem fixar conhecimentos e habilidades
escolásticas: a psicomotricidade de grupo também propõe trabalho relacional (GALLAHUE,
2005).
As crianças, por meio da brincadeira e
da intervenção do professor psicomotor com a
criança ou com a estrutura estabelecida durante a sessão, viverão uma série de experiências
motoras. Não apenas isso, mas eles viverão
experiências relacionais, permitindo que expressem suas emoções, controlem-nas e tenham consciência de si mesmas e dos outros
(GALLAHUE, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentar novas situações as crianças a partir de uma visão de mundo a que elas já
estão habituadas, aproxima o conteúdo que se deseja trabalhar com realidade das crianças tornando a ação de aprender prazerosa por estar interligada com os movimentos.
É importante destacar que a aprendizagem proporcionada pela escola não acontece somente nos momentos em que este está aliado a atividades educacionais, no momento em que a
crianças brincam de forma livre e natural, sem a influência ou direcionamento do profissional de
educação ou de um adulto também existem inúmeras aprendizagens que se desenvolvem pelo
movimento e pela psicomotricidade.
As crianças não aprendem naturalmente como executar corretamente a Psicomotricidade como parte de seu crescimento e desenvolvimento normais. É essencial que os educadores
ofereçam às crianças oportunidades intencionais para explorar e praticar essas habilidades para
incentivar o desenvolvimento e a confiança na Psicomotricidade. Quanto mais cedo a Psicomotricidade for introduzida por meio de brincadeiras e exploração, maior será a probabilidade de as
crianças se envolverem em atividades físicas durante toda a vida, desenvolvendo competência
e confiança.
A Escola permite que se vivenciem diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais que seja vista como uma variada combinação de influências onde é
presente na vida cotidiana. A partir das vivências nas escolas um vasto patrimônio cultural que
deve ser valorizado, conhecido e desfrutado.
Ao desenvolver e ensinar uma criança, dividimos habilidades simples em componentes-chave para ajudar a criança a aprender e entender. Dada a oportunidade de aprender uma
ampla gama de habilidades físicas, as crianças adquirem os elementos básicos para a competência, confiança e motivação, para praticar muitas atividades físicas e esportes.A psicomotricidade, a educação emocional e a educação cognitiva estão muito relacionadas, de modo que
todos são necessários para criar bons cidadãos.
O professor de deve estar atento às fases do desenvolvimento motor, para criar aulas
cada vez mais atraentes e conseguir assim obter êxito nos objetivos propostos.Dessa forma,
conclui-se que o Movimento e a Psicomotricidade são sérios aliados nas atividades escolares e
ao unirem-se contribuem significativamente para o desenvolvimento dos seres humanos.
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O LÚDICO NA PRIMEIRA INFÂNCIA

RESUMO: As reformas educacionais que têm acontecido em nosso país, nos últimos anos visam
adequar o sistema educacional às evoluções tecnológicas da globalização é um dos aspectos
a ser repensado é o papel da ludicidade nas vivências na educação contemporânea. A experiência ludicamente cruza diferentes tempos e lugares, passado, presente e futuro, sendo
marcada ao mesmo tempo pela continuidade e mudança. A criança, pelo fato de se situar em
um contexto histórico e social, ou seja, em um ambiente estruturado na Educação Infantil, a
partir de valores, significados, atividades, brinquedos e artefatos construídos e partilhados
pelas crianças que ali convivem. Incorporando experiências social e cultural do brincar das
diferentes infâncias, por meio das relações lúdicas que estabelece com seus pares adultos
educadores da pequena infância. Mas essa experiência não é simplesmente reproduzida, e
sim recriada a partir do que a criança traz de novo com seu poder de imaginar, criar, reinventar
e produzir cultura lúdica.

Palavras-chave: Brincadeira; Ludicidade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

D

iversas pesquisas baseadas em uma visão histórica e social dos processos de
desenvolvimento infantil apontam que a ludicidade através dos brinquedos na promoção das brincadeiras como um importante processo, fonte de desenvolvimento
e de aprendizagem.
De acordo com Vygotsky (1994), um dos principais representantes dessa visão, o brincar é uma atividade humana criadora, na qual o brinquedo estruturado ou não promova a imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação,
de expressão e de ação pelas crianças, assim como novas formas de construir relações sociais
com outros sujeitos, crianças e adultos.
Nesse aspecto, a significativa produção teórica já acumulada afirmando a importância
do lúdico na construção de processos de desenvolvimento e de aprendizagem não foi capaz
de modificar as ideias e práticas que reduzem a infância e o brincar às atividades à partir da
ludicidade vivenciada parcialmente no cotidiano da Educação Infantil, de menor importância no
contexto da formação da criança pequena.
De acordo com Benjamin (1994): “ao invés da representação e do eventual sentimento
metafórico, o brinquedo fala para a criança a linguagem simples da pura naturalidade, do puro
prazer dos sentidos. Muito mais próximo da criança que o pedagogo bem-intencionado lhe são
artista, o colecionador, o mago” (BENJAMIN, p.14, 1994).
Por outro lado, podemos identificar hoje um curso generalizado em torno da “importância do brinquedo para o brincar”, enfatizando não apenas na mídia e na publicidade produzidas
para a infância, como também nos programas, propostas e práticas educativas institucionais,
ignorando a importância lúdica do ato de brincar.
Neste contexto, é mister que todos os educadores da Educação Infantil, ou seja, que
vivenciam cotidianamente a pequena infância se indagar: se suas práticas têm conseguido incorporar o brinquedo como objeto de dimensão lúdica e cultural no processo de constituição do
conhecimento e da formação humana? E o que o brinquedo na brincadeira possibilitam. Nesse
contexto, o papel do professor como mediador deve ser revisitado, o que incidirá nas suas intervenções a serem praticadas na realidade da Educação Infantil contemporânea.
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A PRESENÇA DO BRINQUEDO COMO
ELEMENTO SIMBÓLICO E LÚDICO NA
INFÂNCIA
Diversos estudos como de Lima (2011),
mostram que o brinquedo e a brincadeira são
atividades lúdicas que evoluíram com a transformação sócia histórica das comunidades
humanas e continua a serem modificadas nas
condições concretas de vida das populações
em particular da população infantil em nossa
sociedade.
Sendo que, é de suma importância que
se promova na primeira infância vivências lúdicas, de acordo com a autora Elvira Souza Lima
(2001) “Os primeiros anos de vida do ser humano são especiais no tocante ao desenvolvimento da imaginação”, a autora citada discorre
que ao contrário do que se acredita, a criança
desenvolve sua imaginação através das vivências e experiências concomitantemente desde
pequena.

de consumo das crianças há um crescente individuais no que se reflete sobre o seu brincar.
Nesse contexto preocupante a ser considerado
com atenção pelos educadores da Educação
Infantil quando da elaboração de seu processo
pedagógico, a educação infantil muito pode fazer no sentido de ressignificar o brincar lúdico
da criança, o brinquedo é um objeto que deve
servir como facilitador da brincadeira (LIMA,
2011).
O brinquedo e o brincar ludicamente
são fatores de desenvolvimento humano. No
entanto, enfatizamos que a brincadeira lúdica
da criança é extremamente destacada quando os professores ampliam o repertório das
crianças oferecendo o uso dos brinquedos
que podem serem transformados ludicamente
em: vestimentas em mobiliários, em armaduras
dos guerreiros e muitas outras coisas. Sendo
assim, fomentando iniciativas que podem melhorar muito os enredos do faz de conta e da
ludicidade no brincar (LIMA, 2011).

Assim, o uso dos brinquedos e materiais estruturados ou não e a reorganização dos
espaços podem ser recursos importantes para
a criação de ambientes lúdicos para brincar,
contando que as crianças possam organizar
os materiais e espaços para suas brincadeiras
porque reconhecemos que isso faz parte do
brincar e, muitas vezes, e a experiência mais
relevante para a criança. Isso, sem considerar
com tantos outros cenários que nunca foram
Sendo assim, a criança é mais livre nas explorados pelas crianças (LIMA, 2011).
“conexões” feitas pelo pensamento infantil do
Contudo, é válido, são experiências inque pelo pensamento adulto.Assim, através
das vivências cotidianas e das diferenciadas formativas e estéticas que podem ser incorpoatividades que promovem a imaginação forma- radas nas narrativas do faz de conta, e podenra a “mola propulsora” para que se contemple do ampliar e incorporar nas brincadeiras, como
o pleno desenvolvimento da criança (LIMA, também explorar como os materiais ocupam
a cena e também surgem novos usos e pos2011,
sibilidades de fazer de conta. Mesmo entre as
Sendo assim, o brinquedo tem um pa- crianças bem pequenas, que não brincam ludipel neste processo de criar fundamentalmente camente de faz de conta propriamente dito, há
novas situações de aprendizagens. Nesta, ao uma criativa apropriação e transformação do
lado de uma ampliação fantástica de brinque- objeto (LIMA, 2011).
De acordo com Lima (2001):
A ideia bastante difundida de que a
“imaginação infantil é fértil” e que “a criança
tem muito mais imaginação do que o adulto”
vem do fato de que as ligações que as crianças fazem das imagens percebidas e guardadas em sua memória obedecem às leis dos
diferentes pensamentos dos adultos (LIMA,
2011, p.3).

dos fabricados e tornados objetos de desejo
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De acordo com os Parâmetros Curricu- para solucionar o problema que ela mesma se
lares (1998), através do lúdico a expectativa impõe;
que as crianças possam:
2) A curiosidade infantil deve ser per- Explorar, participar e se apropriar dos manentemente alimentada e incentivada pelos
ambientes na construção de espaços para professores e pela construção na educação inbrincar de faz de conta ludicamente;
fantil de um ambiente favorável à criação;
- Vivenciar uma experiência estética
por meio da ambientação do faz de conta;
3) Os processos de criações das crian- Ampliar o repertório de imagens que ças têm absoluta prioridade na atenção dos
podem ser apropriados em suas brincadeiras professores, e no produto final daqueles prolúdicas (PCNs, 1998).
cessos;
Contudo, é preciso destacar que os
4) As crianças trabalham a partir de
professores aprimorem seu olhar para que a proposição externas do professor e de propoludicidade esteja presente:
sições pessoais (BRASIL, 2007).
- Compreendam que o ambiente é mais
do que o espaço físico e reconhecer que sua
organização modifica a experiência e as interações das crianças;
- Reconheçam a importância de experiências estéticas e de repertório cultural;
- Saibam organizar ambientes com materiais e brinquedos disponíveis e saber o que
precisa adquirir;
- Reconheçam o valor dos materiais e
objetivos de largo alcance.
As crianças podem ainda construir
brinquedos e cenário para suas brincadeiras,
ajudadas pelos recursos que o professor lhes
proporciona: materiais, sugestões, realização
de ações das mais difíceis, dentre outros.
De acordo com Orientações Curriculares (2007): É muito comum que o adulto
assuma a produção dos materiais e a organização do ambiente no lugar da criança. Nós aqui,
queremos assegurar o importante papel do
professor, mas, jamais desmerecer a iniciativa
da própria criança. Por isso, adotamos como
princípio para a organização das expectativas
os seguintes pontos:
1) Contrariando concepções inatistas
da criatividade, defendemos que o interesse,
a curiosidade e a sensibilidade não são frutos
de um desenvolvimento natural puro e simples,
senão medidas por elementos simbólicos. Portanto, só podem ser desenvolvidos pela criança
a partir de sua própria ação, sua predisposição

Enfatiza Emerrique (2003) o autor ressalta que o brinquedo é um material que a
criança manipula livremente, sem estar condicionado a regras. Afirma esse autor que o brinquedo é um suporte imaginário, ao faz de conta possibilitando representações e a ludicidade
nas vivências da vida cotidiana da criança, pois
a infância e o brincar estão concomitantemente
atrelados e assim como também o brinquedo.
É importante ressaltar que a criança
brinca com qualquer coisa, ou seja, brinquedo
fabricado, objetos estruturados ou não. Podemos pensar então que, para criança uma vassoura pode virar um brinquedo quando a criançada a ela uma atenção lúdica, assim, esse
objeto pode transformar-se em um cavalo.
Porém, é necessário ser cuidadoso, pois para
a criança tudo pode virar brinquedo. Por isso
a escolha do material é muito importante: “O
brinquedo é um objeto facilitador do desenvolvimento das atividades lúdicas, que desperta
a curiosidade, exercida a inteligência, permite
a imaginação e a invenção” (SANTOS, 1995,
p.5).
Destacamos, que quando pensamos
no objeto, o brinquedo pode ser industrializado
(produzido em larga escala pelas indústrias) ou
artesanal (compreende os produzidos também
por sucatas).
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Devemos destacar a perspectiva de
que o brinquedo coloca a criança em uma posição ativa, interativa, contribuindo para o seu
desenvolvimento. Porém devemos destacar
que existem alguns brinquedos que brincam
por si só, sendo assim a criança é muito mais
uma espectadora do que uma participante ativa. Destaca Santos (1995): “O mercado expõe
brinquedos atraentes independente da importância que possam ter para a criança e neste
sentido, interferem também na questão cultural” (Santos, 1995, p. 6).
A autora destaca que, os meios de comunicação e as mídias, contribuem para o consumismo em massa, e o brinquedo passa a ser
consumido por outros fatores e não pelo seu
valor intrínseco. Conforme Emerique (2003):
Assim um trem elétrico, por exemplo,
permite que a criança movimente para frente
e para trás e que o faça apitar. São esses as
únicas ações possíveis, ela brinca por procuração, autoriza o trem a brincar no lugar dela
anão ser que desengate os vagões, pegue
uma caixa de sapato e faça uma garagem para
ajudá-lo, traga um caminhãozinho para transportar a locomotiva, enfim que ela tire o trem
dos trilhos, ou seja, invente formas alternativas
e não convencionais de brincar com esse brinquedo, contrariando as regras dadas para seu
uso (EMERIQUE, p.46, 2003).

ao professor analisar, e selecionar previamente
os brinquedos. Pois, um brinquedo efetivamente deve contribuir para o desenvolvimento e a
aprendizagem da criança.
Destacamos, porém que há industrializados muito interessante e que podem servir
de referência para a adaptação de outros, produzidos a partir de sucata, ou seja, os brinquedos feitos a partir dos materiais não estruturados.
Sendo mister que haja a valorização
dos brinquedos industrializados e artesanal,
como suportes para a realização do brincar,
como apoio ao imaginário, à fantasia e, assim,
à capacidade criadora. O brinquedo deve ser
valorizado pela reação que provoca na criança,
na sua possibilidade de transformação e nas
suas potencialidades para revelar os desejos
infantis, concomitantemente a ludicidade.
Em relação à seleção desses brinquedos é de suma importância que o professor
se coloque no lugar da criança e reflita sobre
o quanto esse material servirá, efetivamente,
como estímulo para as experiências brincantes. Sendo assim Aflalo (1992) destaca:
Os brinquedos escolhidos para uma
brinquedoteca, além de trazer diversão a
aqueles que com eles brincam, têm também
o objetivo de enriquecer e preencher muitas
necessidades próprias de cada fase do desenvolvimento infantil, tanto do ponto de vista físico, como do mental ou intelectual (AFLALO,
p.219, 1992).

Sendo assim, o autor discorre sobre a
importância do professor como mediador que
desperta o “olhar” da criança para o brinquedo sendo esse um objeto simbólico que fora
inventado com certa função, e assim fomentar
novos olhares e descobertas através da ludiciO importante é ter como referência os
dade, ou seja, promover espaços para que a objetivos da brinquedoteca e as necessidades
criança através do imaginário pense em outras e particularidades das crianças que era usupossibilidades com esse brinquedo simbólico. fruir desses materiais. Enfatizando que a realidade e a intencionalidade da brinquedoteca
Ainda o autor Emerique (2003) enfa- tendo em vista as especificidades da infância.
tiza que muitos brinquedos ficam limitados e
empobrecidos nas alternativas de uso pelo faDevemos considerar à quantidade de
bricante, pelas especificações registradas em brinquedos deve-se também considerar o núembalagens. Contudo, devido isso que cabe mero de crianças e a faixa etária de quem fre1200
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quentaram, ao mesmo tempo a brinquedoteca,
assim como o tamanho de espaço disponível
para a montagem desse ambiente de ludicidade.
Como destaca Winnicott (1975) que
além dos sentidos, o brinquedo é também um
objeto transicional, isto é, ele se encontra no
meio caminho entre a chamada realidade concreta e a realidade psíquica da criança.
Sendo de grande ênfase a vivência do
jogo, diz ao brinquedo, ou seja, a ludicidade
e a sua real função. Para brincar, a criança
pode utilizar um objeto simbólico, e o objeto
simbólico é o brinquedo. O brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens
que evocam aspectos da realidade oferecendo
à criança um grande número de objetos reais.

Assim, tendo a oportunidade de
expressar seus pensamentos, anseios, desejos
e até medos. Cada objeto traz inúmeras possibilidades, e em cada cenário as ideias do brincar através da ludicidade se multiplicam entre
o que a criança de fato já sabe e o que a mesma está descobrindo ludicamente.

Compreender e reconhecer o corpo
como brinquedo é fundamental para o professor. Há uma diversidade de jogos e brincadeiras que exigem tão somente nosso corpo
como brinquedo para acontecer. Muitas vezes
precisamos de bola, garrafas ou coisa parecida para realizar um jogo e sem o corpo brinquedo nada se faz. Porém, é mister ter a disposição um conjunto de materiais estruturados e
não estruturados é de suma importância para
Destacamos que, a ideia de um brin- o professor. Conforme Mrech (1998):
quedo interessante, mais solicitado, designer
moderno. Porém, acredita-se que essa é uma
Muitas vezes, os adultos atribuem senideia errônea, talvez uma simples bola de meia, tidos e significações prévias ao brincar e ao
uma boneca de pano ou mesmo uma vassou- brinquedo a criança como sendo os verdadeira, produzam um efeito mais significativo em ros sentidos e significados das brincadeiras
termos de aprendizagem e desenvolvimento na e jogos infantis. Consequentemente, ao invés
criança do que aqueles brinquedos mais sofis- do adulto (pais e educadores principalmente)
ticados. Segundo afirma Benjamin (1994):
buscar descobrir como cada criança brinca, de
que tipo de brinquedo e jogos ela gosta etc.,
[...] quanto mais atraentes forem os emergem em seu lugar, as respostas prévias
brinquedos, mais distantes estarão de seu va- que diferentes teorias apresentam como sendo
lor como instrumentos de brincar; quanto ilimi- o brincar da criança ou as elaborações que os
tadamente a imitação anunciar-se neles, tanto adultos fizeram a respeito dela (MRECH, 1998,
mais desviam-se da brincadeira viva (BENJA- p. 23).
MIN, p.70, 1994).
O autor Mrech (1998) afirma que, muiNo entanto, com o brinquedo industria- tas vezes o professor partindo de ideias prélizado limita a ludicidade da criança, pois para -concebidas, não permite a flexibilidade da
a criança só resta reproduzir, ao invés do exer- criação e imaginação, assim limitando que a
cício de criar, recriar, montar, desmontar, cedeu ludicidade tão própria da infância se manifeste
lugar à reprodução. Assim sendo, quanto mais nas vivências cotidianas.
atraente for o brinquedo mais ele torna a criança ou a brincante prisioneira. E quanto mais
E assim, não promovendo o protagosimples for o brinquedo, maior a possibilidade nismo infantil, através das especificidades e
de imaginar e de criar. Destacando a criança singularidades de cada criança ou grupo brinassim liberta para criar novos percursos do cante. A criança para desvendar o segredo do
brincar ludicamente com um mesmo objeto brincar ludicamente pode utilizar o brinquedo,
inovando os diversos papéis que um mesmo deve-se poder desmontá-lo, sujá-lo; ou seja, é
brinquedo poderá ter.
preciso reconhecê-lo.
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Levisky (2002) afirma que os jogos e
brincadeiras produzidas pelas crianças são
momentos em que elas podem exercitar as relações entre prazer e realidade, entre consciente e inconsciente. Portanto, é indispensável no
espaço de brincar a riqueza das experiências
vivenciadas cotidianamente.
Freud (1968) enfatiza que a ocupação
preferida e mais intensa da criança é o brincar. As crianças se envolvem nas brincadeiras.
Brincar e brinquedo estas palavras estão intrinsecamente atreladas a Educação Infantil e sem
dúvida uma combinação perfeita.

Contudo, a dimensão imaginária representa o lugar que o lúdico ocupa na vida
cotidiana: Trata-se de uma evasão temporária
da realidade para outra ordem a do imaginário,
cuja realização se dá em função de uma satisfação em que consiste.
É importante ressaltar que a brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a brincar, desde cedo,
nas relações que os sujeitos estabelecem com
outros e com a cultura. Portanto Horn (2004)
destaca:
O brinquedo satisfaz as necessidades
básicas de aprendizagens da criança das crianças como, por exemplo, as de escolher, imitar,
dominar, adquirir competências, enfim de ser
ativo em um ambiente seguro, o qual encoraje
e consolide o desenvolvimento de normas e
valores sociais (HORN, p.71, 2004).

Huizinga (1996), o historiador descreve o lúdico como elemento da cultura presente
em todas as formas de organização social das
mais primitivas as mais sofisticadas. O autor
concebe uma função significante, ou seja, afirma que essa essência do lúdico não é material,
uma vez que ultrapassa os limites da realidade
física encerra um determinado sentido, transPortanto, as vivências da criança na
cendendo as necessidades da vida.
pequena infância, criam impressões que farão
parte do acervo de suas memórias.Afirma Lima
Huizinga (1996) descreve um conjunto (2001) “Vemos, portanto, que o desenvolvide características formais do lúdico que corro- mento da imaginação tem a diversidade como
bora em muito com a compreensão do lugar regra e que está ligado ao desenvolvimento da
que ele ocupa na cultura:
própria memória”.
[...] uma atividade voluntária, exercida
dentro de determinados limites de tempo 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 consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA,1996, p.33).

A autora ainda destaca que nessa fase
há muita disponibilidade para se registrar as
impressões na pequena infância o que promoverá paulatinamente inúmeras chances de
desenvolvimento da imaginação, assim poderá
acompanhar a criança para vida toda, promovendo outro caráter, ou seja, possibilitando as
aprendizagens posteriores incluindo as escolares, ou seja, as aprendizagens formais.

Sendo que, o autor enfatiza que
duas características na ludicidade são essenAssim, o brinquedo como elemento
ciais:
simbólico transforma o brincar ludicamente.
Enfatizando que esse processo criador, se- A liberdade e espontaneidade que lhe gundo Vygotsky (1998), ao interpor realidade,
caracteriza como atividade voluntária.
imaginação, emoção, cognição, envolve re- O espaço imaginário que lhe confere construção, reelaboração e redescoberta, tão
a consciência de ser diferente da vida cotidia- essenciais para a infância.
na.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devemos à perspectiva do lúdico e por extensão do brinquedo na promoção da brincadeira relacionadas ao desenvolvimento da criança nas diferentes infâncias que convivem o
cotidiano da educação Infantil.
Nesse sentido, para as crianças na pequena infância participar de uma criação da brincadeira significa integrar-se completamente. Enquanto atividade de caráter lúdico o brinquedo
e a brincadeira podem ser considerados intimamente atrelados a infância. Sendo, formação
cultural e humanizadora.
Portanto, é importante demarcar o eixo principal em torno do qual o brinquedo estruturado ou não devem ser incorporados em nossas práticas e o seu significado como experiência
de cultura exigindo o olhar de todos educadores na garantia de tempos e espaços para que
as próprias crianças criem e desenvolvam suas brincadeiras, não apenas em locais e horários
destinados pela escola a essas atividades.
Cabendo ao professor e aos demais educadores que se encontram inseridos nas vivências da pequena infância se colocarem em atitude de mediador, como também contemplativa
com relação a brincadeira observada no caso, é notar expressão lúdica, a atuação individual e
coletiva das crianças participantes.
Entretanto, convém notar, que nas expressões de cultura espontâneas muitas oportunidades de desenvolvimento das potencialidades das crianças da Educação Infantil.
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CONTEXTUALIZANDO A DISCIPLINA
DE QUÍMICA: CONFECÇÃO DE TINTA A
PARTIR DA TERRA

RESUMO: Este artigo relata uma atividade prática desenvolvida a partir de conceitos teóricos
que são muito importantes e favorece o processo de ensino aprendizagem. Como estratégia
de ensino-aprendizagem a atividade proposta será a produção de tinta produzida com terra.
Os produtos industrializados, que são as tintas vendidas comercialmente são extremamente
diferentes em relação ao produto natural que foi a tinta produzida a partir da argila. Algumas
oscilações das diferentes pigmentações estão presentes nos solos, além das cores podemos
destacar o custo/benefício, pois o produto de fabricação própria saiu 70% mais barato.

Palavras-chave: Terra; Tinta; Industrializada; Natural.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo contextualizar uma teoria que pertence a Disciplina de Química, da Área de Conhecimento das Ciências da Natureza prevista no
Currículo Paulista, na Transição das Matrizes Curriculares e na BNCC neste caso:
tipos de polímeros; tipos e composições químicas de diferentes terras presentes aos arredores
do bairro que residem; além do que houve a necessidade de interpretar roteiros de processo da
produção da tinta, tipos de hidrocarbonetos presentes nas tintas, tipos de polímeros, toxicidade
do chumbo.
Aplicação da tinta feita pelos discentes no espaço escolar, mais precisamente nos muros
internos ou externos da Escola despertando, assim, o pertencimento ao espaço, e neste sentimento de se apropriar, o aluno se encontra como sujeito de ações, se identifica como cidadão
de um lugar que ao ser preservado se transforma em um local de construção de conhecimentos,
de laços emocionais e de reconhecimento da diversidade em tempos de sustentabilidade.
É de grande importância trabalhar com atividades práticas a partir de teorias. Todas as
práticas pedagógicas precisam ter embasamentos teóricos e se, possíveis aplicados à prática,
pois caso contrário não ocorreria o processo do ensino-aprendizado e nem conseguiríamos definir se a metodologia ou os procedimentos foram adequados e atingiram as metas determinadas.
No artigo, o proposto foi a realização de uma tinta fabricada com um uso do solo, definindo-a
como “tinta natural”. A proposta aos alunos exigiu que eles realizassem pesquisas de diversos
tipos de solos, e verificassem os motivos para as oscilações das cores e o polímero constituindo-se em temática abordada pelo público alvo que desenvolveu tal prática.
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QUÍMICA COMO DISCIPLINA E SUA
RELEVÂNCIA PARA O COTIDIANO

A experimentação contextualizada que
os alunos se tornem adultos alienados, e sim
cidadãos exigentes que saibam dos seus direitos e deveres, se tornem consumidores analistas, não só do preço, mas dos impactos que
estes produtos podem causar ao meio-ambiente e à saúde, que passam a generalizar de
maneira consciente o mundo que os rodeiam
(PCNs, 1998).

Segundo os Parâmetros Curriculares
(1998), a disciplina de química durante muitos anos foi encarada como algo complexo e
desconectado com o meio em que vivemos,
porém podemos observar que a “química” está
presente em nosso dia a dia, desde eventos
corriqueiros, como exemplo a preparação de
E a sua interdisciplinaridade está preum bolo, como a fabricação de tintas.
sente neste caso desde os procedimentos de
extração até a explicação da mudança de cor,
É importante que seja estabelecido uma passando pelas diferentes velocidades de reaforma de contato com a ciência que desperte ção, oferecendo grande riqueza de detalhes e
no aluno uma nova visão de mundo, observan- informações a alunos em diferentes estágios
do fatos verdadeiros e que tem aplicações prá- de aprendizagem (PCNs, 1998).
ticas no cotidiano, desenvolvendo capacidades
O conteúdo de química se inicia no
para trabalhar com dados e a habilidade para
9ºano do Ensino Fundamental II se finda no 3º
relacionar informações com cada atividade
ano do Ensino Médio.
realizada. Um meio alternativo para estabelecer essa conexão, do aluno com a disciplina
Segundo este documento oficial
de química, é realizar atividades práticas que (1998), o segmento que é trabalhado dentro
exemplifica a teoria. Além de tudo, o trabalho da disciplina de Ciências é um dos conceiprático é recomendado pelos parâmetros curri- tos trabalhados e, dá a ideia de “matéria”, em
culares nacionais, os PCNs (1998).
poucas palavras, como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Os fenômenos ainda poA proposta pedagógica estimula o de- dem ser divididos em aspectos químicos ou
senvolvimento de competências e habilidades, físicos, sendo que respectivamente a definição
para que os alunos de tornem independentes, superficial de uma reação química é: quando
críticos, observadores, analistas para não se- algo perde sua identidade inicial enquanto a
rem excluídos do processo produtivo da atuali- reação física e uma reação que pode se condade. Nesta nova ordem mundial a concepção siderar reversível. Além dos conceitos básicos
construtiva ressalta a importância do aluno em de átomos e Tabela Periódica, ainda é aplicado
o conceitos básico de substâncias simples e
compreender os conceitos e as implicações
compostas (PCNs, 1998).
das ciências naturais como também seu papel social.A ciência é caracterizada pela invesÉ importante considerar tais conteútigação e pela necessidade de compreensão dos básicos no momento de apresentar para
dos fenômenos naturais de maneira abrangen- tal público ou seja que seja apresentada de
te, referindo-se aos meios em que vivemos e maneira contextualizada, por exemplo, para
aos paralelos de ordem regional e mundial, tal se trabalhar as substâncias compostas é inigeneralização dos conceitos de química pro- ciar pelo composto mais conhecido e utilizado
cura estimular ao aluno uma visão de conexão por todos Água (H2O) e a partir daí trabalhar
e interligação entre as partes e o todo, procu- assuntos como Saneamento Básico, Tratamenrando relacionar, durante todo o trabalho de to de água. Em suma o conteúdo de química
pesquisa, causa e efeito, as observações das no ensino fundamental deve ter uma boa base
reações químicas e os efeitos físicos causados para seguir em continuidade no Ensino Médio
(PCNs, 1998).
(PCNs, 1998).
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Ainda nesta concepção,no Ensino Médio além de dar continuidade ao aprendizado
existe uma responsabilidade maior pois eles
também estão sendo preparados para o mercado de trabalho e ainda sendo induzidos a
dar continuidade a sua vida estudantil além
de prepará los para a vida. O ensino neste
segmento é mais estressantes afinal eles estão em transição e alguns fechando tal ciclo
pensando inclusive nas provas externas como
Vestibular, Vestibulinhos, ENEM dentre outros
desafios que os alunos irão se deparar neste
seguimento, a Química após o Fundamental II
é aplicado é apresentado: A Química Geral (
os fenômenos físicos e químicos, processos de
separação de misturas, mol, regra de três com
as temidas estequiometrias, balanceamento, tipos de ligações), seguindo com a inorgânica
(seguindo com a inorgânica ( Eletroquímica;
Equilíbrio Químico; Termoquímica; Radioatividade) e fechando no último segmento com
a Orgânica (Funções orgânicas; Reações orgânicas) e Química Ambiental (A camada de
ozônio; Energia solar; Gases do efeito estufa;
A política dos três “R”: reduzir, reutilizar e reciclar; Aquecimento global; Poluição da água;
Poluição atmosférica; Chuva ácida; Princípios
da química verde).

DEFINIÇÃO DA “TINTA NATURAL”: O
QUE É TINTA NATURAL?
Segundo Valle (1995), a tinta a base
de terra é um produto atóxico, que pode ser
utilizada em variadas superfícies, as oscilações das cores da mesma é por consequência
dos minérios presentes nela, por exemplo: a
coloração avermelhada ou roxa é proveniente
de nutrientes como ferro, o solo branco é por
conta da pouca ou mesmo ausência de outra
substância.

A maioria das atividades industrializadas é prejudicial ao meio ambiente e a produção das tintas aos seres humanos é arriscada
por conter substâncias nocivas como solvente
à base de hidrocarbonetos que são voláteis vezes trazendo malefícios às vias respiratórias de
quem manipula e de uma maneira muito direta. Desta forma torna-se obrigatório um investimento cada vez maior em atividades autossustentável. Por sua vez a tinta base de terra além
de sua eficiência e eficácia já colocada, é um
produto natural e de fácil produção, além de
ser economicamente viável, reduzindo à utilização e produção de produtos tóxicos a base de
E como trabalhar tais assuntos que a petróleo (o que já é sabido ser uma substância
primeira vista aparenta serem informações dis- não renovável e altamente tóxica). “Significa
tantes da realidade de qualquer um?
atender às necessidades da geração atual sem
comprometer o direito das futuras gerações,
Simples trazendo tais teorias para o em atender às delas” (VALLE, 1995).
cotidiano, fazendo levanto de hipóteses com o
público alvo, por exemplo falando radiação que
Segundo o autor (1995), apesar deles
é utilizada para o tratamento do Câncer, que
no caso os discentes, primeiramente, não tetambém pode torná-lo cancerígeno se exposto de maneira errada, quando trabalhar com rem acreditado na eficiência e no sucesso da
a Tabela Periódica falar da manta de chumbo realização do mesmo, o resultado final do trapara proteger da radiação por exemplo quando balho foi fabuloso, fomentando nos alunos a
se faz o exame de Raio X porém se o mes- vontade do aprender de uma maneira contexmo chumbo estiver diluído na tinta a mesma tualizada, como apresentada nas imagens eles
se torna altamente tóxica, uma outra forma de observaram as diferentes tonalidades de terra
fomentar o aprendizado do aluno é trabalhar encontrada (roxa, marrom, vermelha dentre oucom projetos exemplo a confecção da Tinta tras) em seu bairro fazendo os mesmos terem
(PCNs, 1998).
um olhar mais significativo ao meio pertencente desenvolvendo a autonomia, a criticidade e
chegaram às conclusões particulares, principalmente no que se refere à orçamentos e preços,
conseguiram se organizar dentro de sua turma
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de maneira cooperativa (uma vez que tiveram
de trabalhar e se organizar em setores) e que
venceram desafios sócio emocionais também.
De uma maneira geral, podemos afirmar que
atingimos o que pede no PNEM:

formativo para educandos e professores; bem
como, o incentivo à autonomia e valorização
das ações previstas nos Projetos Político-Pedagógicos das Unidades Educacionais e o fortalecimento da gestão democrática e participativa.

Segundo o PCNEM Na interpretação
do mundo através das ferramentas da Química,
é essencial que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o conhecimento químico não deve
ser entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim
uma construção da mente humana, em contínua mudança. A História da Química como
parte do conhecimento socialmente produzido,
deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao aluno a compreensão do processo
de elaboração desse conhecimento, com seus
avanços, erros e conflitos (PNEM).

Segundo a LDB 9394/96, em seu artigo 35º, é a seguinte:
I - a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando
como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina.

Fora a questão da contextualização,
interpretação de roteiros a parte financeira e
teórica que também foi alcançada com tal atividade proposta colocada como desafio para
os discentes obedecendo ao que é colocado
no Currículo Paulista. Segundo este documento “apresenta em sua progressão das habilidades o objetivo de proporcionar ao estudante um processo de constantes interações nas
relações entre os objetos de conhecimento e
o desenvolvimento das habilidades, buscando
fomentar uma aprendizagem colaborativa, pautada na convivência corresponsável, e contribuindo para a construção da identidade e para
o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos”.
Uma aula prática de Química pode
ocorrer com atividades práticas, onde se consegue inserir temas contidos em sua grade
curricular de maneira simplificada, porém tornando o aprendizado mais significativo uma
vez que os alunos dão significado à teoria estudada na prática.
Devemos considerar que os Índices de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB;
traz a reflexão de que deve ocorrer a ressignificação da avaliação com ênfase no seu caráter

DEFINIÇÕES HIDROCARBONETOS,
POLÍMEROS E TOXICIDADE DE
CHUMBO.
De acordo com os Parâmetros Curriculares e alguns teóricos: “Polímeros: São
macromoléculas, com massas moleculares altíssimas que são formadas por moléculas menores, onde essas moléculas se ligam uma a
outra podendo ser iguais ou diferentes formando assim o polímero”. Podendo ser encontrado
diretamente da natureza ou de forma sintética
os criados pelos homens. A tinta basicamente
é formulada com polímero e um solvente seja
orgânico ou natural. O polímero de adição é obtido pela junção de monômero através da quebra da dupla ligação e o de condensação pela
adição de monômeros, porém com eliminação
de água. Tipos de polímeros: homopolímero:
resultado de monômeros iguais, copolímero:
resultado da junção de monômero diferente.
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Hidrocarbonetos: São cadeias carbônicas formadas por carbono (C) e hidrogênio
(H) onde sua principal fonte natural é o petróleo e sua densidade é menor que o da água,
constituída pelas funções acíclicas seguidas
pelo: alcano, alceno, alcino, alcadieno e as cadeias cíclicas tendo neste grupo os cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos e os aromáticos.
Aplicações: Os alcanos são importantes fontes para produção de combustíveis e também
como matéria-prima na produção de plásticos,
tintas, fibras sintéticas, borrachas, entre outros
(PCNs, 1998).
No caso da tinta este hidrocarboneto
é utilizado como solvente e são adicionados à
tinta para torná-la mais fluida. Este produto é
insolúvel em água afinal trata – se de solventes orgânicos, como subprodutos de petróleo.
Colocando à um grupo de substâncias perigosas ao meio ambiente, poluindo com facilidade
rios, lagos, etc. Os alcenos são substâncias
formadas por carbono e hidrogênio porém com
pelo menos uma instauração de dupla ligação,
uma das aplicações desse alqueno é dar origem a um polímero muito usado em nosso cotidiano, o polietileno. Os alcinos são cadeias
carbônicas também formadas por (C) e (H),
porém a instauração presente é de tripla ligação. O acetileno é o alquino mais importante,
sendo a matéria-base essencial na produção
de muitos compostos orgânicos importantes,
como ácido acético, plásticos e mesmo borrachas sintéticas (PCNs, 1998).
Nas cadeias cíclicas também classificadas como cadeia fechada tem as consideradas como importantes no caso são: ciclopropano e o ciclopentano são anestésicos usados
em cirurgias. Já o ciclohexano é usado como
solvente e removedor de tintas e vernizes e
como combustível, além de ser matéria-prima
na fabricação de alguns produtos importantes,
como na produção de ácido adípico, que é
usado para produzir o náilon. Os ciclenos são
cadeias fechadas com uma instauração de dupla ligação insolúvel em água, os biocombustíveis têm os cicloalcanos em sua composição.
Os ciclanos são cadeias fechadas com uma
instauração de tripla ligação (PCNs, 1998).

Riscos de toxicidade de chumbo na
tinta: Metal de representação 14 B, segundo
histórico elemento utilizado antes mesmo dos
períodos bíblicos, para impedir vazamentos. O
zarcão (Pb3O4) tinta de pigmentação avermelhada é utilizada como anti- ferragem e o “branco de chumbo” (PbCO3). Pb(OH)2 era utilizado antigamente para tornar as tintas “opacas”,
porém por conta de sua toxicidade foi substituída pelo TiO2. A contaminação por chumbo pode acarretar malefícios severos a saúde
podendo levar à óbito. Sendo que o mesmo
no organismo pode afetar severamente as funções cerebrais, sangue, rins, sistema digestivo
e reprodutor, inclusive com possibilidade de
produzir mutações genéticas em descendentes
(PCNs, 1998).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
- CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA E
PERFIL DOS ESTUDANTES
Ao iniciar na Escola Estadual México a
pesquisadora constatou que existiam três turnos (manhã, tarde e noite), sendo que o público alvo foram duas turmas de terceira série
do Ensino Médio, cujo espaço físico disponibilizado se constituiu de um laboratório de informática que funciona parcialmente (devido à
demanda de manutenção dos computadores)
e de um laboratório científico que apresentava
pouquíssimas vidrarias e não possuía reagentes necessários.
Preocupados com a formação integral
dos educandos e também com os aspectos
acadêmicos tanto na constituição de valores
morais e sócios emocionais quanto no desenvolvimento de competências, reconhecemos a
necessidade de uma metodologia que, diferente dos meios convencionais, venha dar suporte ao trabalho do gestor de sala de aula e ao
mesmo tempo motivar os alunos imbuindo os
de autonomia intelectual, de 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, o segundo fundamento pedagógico da BNCC.
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É de responsabilidade do gestor de
sala de aula a condução metodológica que estimule o espírito de investigação, a busca do
conhecimento, o prazer das descobertas tanto na ciência, na tecnologia, no conhecimento
dos fenômenos da natureza, quanto no que é
ditado para que desenvolvam competências
como parâmetros assegurados a todos os alunos, respeitando a diversidade e/ou necessidades especiais.
Para dar conta de atender esta geração no que diz respeito à educação, se faz
necessário um projeto didático metodológico
com vistas no futuro, preocupado com o tipo
de cidadão que queremos formar. Temos ao
nosso alcance as informações e as experiências passadas de uma educação para o exercício do poder. Educação esta que, ao exercer
o controle, privou o desenvolvimento da autonomia crítica e supervalorizou a competição,
promovendo uma busca desenfreada à própria
satisfação, em detrimento do olhar para as necessidades do próximo.

MATERIAIS UTILIZADOS
• 8 kg de terra seca (tanto a argilosa
como a arenosa serve para o preparo da tinta);
• 8 litros de água;
• 4 kg de cola branca (mais conhecida por cola de madeira);
• Latas para preparar e armazenar a
tinta;
• Colher de madeira grande (opcional)
• Peneira ou pano branco alvejado.
• Passo a passo: Escolha a tonalidade que deseja obter a partir das
terras disponíveis na sua região;
Retire pedras, raízes e demais elementos, pois a terra precisa estar
livre de sujeiras; Preencha a lata
com seis litros de água, Adicione 4
kg de terra; Desmanche a terra na
água até criar uma consistência cremosa. Para ajudar a desmanchar as
pelotas de terra utilize as mãos, ou
uma colher de madeira, adicione os
outros 4 kg de terra e repita o processo anterior até chegar à consistência cremosa novamente.

Propondo-se um ensino cooperativo
como preparo para uma vida social que transporta a teoria para a prática, o espaço escolar
passa a ser um laboratório, onde o educando aprende conceitos, valores e os coloca em
prática nas atividades e nos relacionamentos
grupais, podendo estabelecer os limites entre
Os alunos tiveram de setorizar a sala,
o individual e o coletivo. A cooperação deve pesquisar tipos de tintas e apresentar:
ser o espírito da sala de aula, a lei de sua vida.
- Tipos de Polímeros
O professor que adquire a cooperação de seus
- Hidrocarbonetos
discípulos consegue um auxílio imprescindível
- Riscos de toxicidade de chumbo na
na manutenção da ordem.
tinta
- Decidir qual produto é mais barato da
As mudanças que queremos experimentar não acontecerão como ocorrem na área terra ou industrializado
tecnológica, na qual, os inventos alcançados
hoje, tornam-se obsoletos amanhã. Ao tratarmos da mudança no pensar e agir de um povo,
gerações precisarão ser formadas sob os princípios para o serviço, como expressão do ser,
o que nos remete novamente ao que procuramos ao desenvolver as competências gerais
da Educação Básica em continuar aprendendo
e colaborando para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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RESULTADOS APRESENTADOS PELOS
ALUNOS:

IMAGENS DA EXECUÇÃO DO
TRABALHO

Durante a apresentação, eles trouxeram um pequeno histórico com base nas pesquisas realizadas. Sobre a evolução da tinta
como curiosidades percebeu-se que antes as
tintas eram utilizadas para fazer registros ou
por para reformas com o intuito estético, e que
também passou a ser utilizada em ambientes
por motivos de higiene. Além da utilização das
tintas, também foi destacado a toxicidade presente em tintas que utilizam os hidrocarbonetos como solventes por serem extremamente
voláteis e prejudiciais às vias respiratórias. Muitos alunos não acreditaram no resultado que
poderia ter com a utilização da “tinta natural”
e ficaram surpresos com a qualidade da tinta
feita a partir da terra. Outro motivo para o destaque dessa tinta é o baixo custo em orçamentos feitos.

PREÇOS DE TINTAS
INDUSTRIALIZADAS
Segue abaixo valores de tintas industrializadas e da cola branca que será material
para a fabricação da tinta natural, pesquisadas
no período da execução da atividade, nos comércios ao entorno da escola:

Fonte: imagens feitas pelo pesquisador.

1ºloja X: marca Coral: R$ 138,00; marca Suvinil R$ 229,00; Cola branca R$33,50.
2ºloja Y: marca Coral: R$ 147,00; marca Suvinil R$ 250,00; Cola branca R$38,50;
Peneira R$ 16,20.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluo que as atividades práticas contextualizadas são significativas e prazerosas e,
atingem positivamente o processo de ensino aprendizagem do aluno. Fica claro uma vitória
acadêmica, pois os alunos passam a se sentir pertencentes ao seu meio escolar, e ainda multiplicadores em sua comunidade ou núcleo familiar.
Além de possibilitar o entretenimento dos alunos em suas residências, eles passam a
recuperar o espaço com o produto produzido por eles, se tornaram cidadãos do meio que habitam, valorizando os seus esforços além de se tornarem construtores de conhecimentos, garantindo assim a qualidade do ensino.
Os alunos pesquisaram valores de tintas industrializadas e concluíram que eles próprios
produzindo a tinta, teriam aproximadamente 70% de economia, além da preservação ambiental e
também estética, muitos inclusive ficaram tão satisfeitos com o resultado que falaram da possibilidade em fazer um curso interligado à Química e ainda relataram nunca terem feito um trabalho
com esta magnitude com coisas simples serem capazes de produzir um produto com uma qualidade considerável e alguns até abriram a possibilidade de comercializar no meio de convívio.
Os alunos em tal experiência de aula foram protagonistas, pois foram pesquisadores,
técnicos e produtores, para dar tais condições aos meus discentes utilizei como base os quatro
pilares: Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser.
Respectivamente o primeiro pilar envolve o ato de entender, construir o conhecimento
em suma a aprimoração constante, o segundo pilar é literalmente colocar em prática a teoria, o
terceiro pilar colocar em prática o trabalho em grupo em cooperação em um meio e o quarto e
o último dos pilares é o alunado como ser crítico autônomo.
Tendo em vista que o professor não é detentor do conhecimento afinal tal modelo de ensino aprendizagem nos dias atuais é considerado ultrapassado é de suma importância colocar
os discentes como atores principais, em suma contextualizando e atribuindo condições para que
o aprendiz se inspire, se engaje e que seu aprender tenha significância. Em resumo tenho muita
estima com a realização de tal aula, foi satisfatório e significativo vê los como agentes do saber,
autônomos em seu ambiente partindo da teoria para prática
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O RESPEITO À DIVERSIDADE E
INCLUSÃO NA ESCOLA
RESUMO: Este estudo busca abordar fazer uma reflexão sobre a importância do respeito nas
relações sociais e na convivência na escola, como elemento essencial para o processo de ensino-aprendizagem; observando como estas relações ocorrem, verificando se há respeito às
diferenças e à diversidade entre elas. Assim, são abordadas as questões como preconceito e
racismo, que ainda permeiam, infelizmente, as relações dadas nos espaços escolares. Observamos que o respeito à diversidade, inclusive no que se referem aos alunos portadores de
necessidades especiais; deve considerar todas as diferenças entre as crianças e os indivíduos
em geral, sejam elas de qualquer categoria, como raça, cultura, gênero, deficiências, religião,
credo, classe social, entre outras. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas principalmente em
documentos oficiais da Prefeitura do Município de São Paulo. Para fundamentar este artigo,
as bibliografias consultadas ficam em MISKOLCI (2005), PAIS (2007) e SANTOS E COSTA
(2010). O referencial teórico disponibilizado na Internet permitiu uma ampla fundamentação
teórica do trabalho. Por meio das leituras realizadas, observamos que é necessário trabalhar a
questão da diversidade de forma significativa dentro da escola, fazendo com que as crianças
se sintam realmente parte integrante de um grupo e tenham as suas características respeitadas e, mais ainda, valorizadas. O estudo nos mostra que é preciso que o educador esteja
preparado para planejar e executar atividades que desenvolvam o respeito entre o grupo, por
meio da realização de brincadeiras, por exemplo, ou de uma história, de um filme que possam
assistir e depois discutir em roda de conversa sobre as diferenças observadas, sempre levando as crianças à reflexão, ao passo em que estarão exercitando o respeito para com os colegas
e para consigo mesmo constantemente.
Palavras-chave: Educação; Escola; Respeito; Diversidade.
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INTRODUÇÃO

N

os dias atuais, atuando como educadores, percebemos que são várias as observações a serem feitas em relação à diversidade, principalmente no que se refere
ao respeito à tal diversidade, em todas as suas possíveis formas.

Muitas vezes, o próprio educador não sabe como lidar da melhor forma possível com as
questões referentes à diversidade e tem dificuldades em mediar situações envolvendo preconceitos contra raça, cor, credo, religião, cultura, classe social, necessidades educativas especiais,
entre outros aspectos.
Portanto, o foco deste estudo é realizar uma reflexão baseada na observação sobre
como podemos fazer para desenvolver nas crianças atitudes em que o respeito à diversidade
prevaleça, levando-as ao desenvolvimento deste respeito para com o outro, para com suas características próprias, suas opiniões e escolhas, proporcionando às crianças a formação de uma
cidadania plena, tanto em seus direitos quanto em seus deveres.
O desafio colocado ao professor em relação à diversidade hoje é o de perceber cada
criança com necessidades educacionais especiais para apoiá-la em suas especificidades, promovendo situações de interação com as outras crianças que favoreçam a transformação e ampliação do seu repertório cultural, maximizando suas aprendizagens. Seu planejamento deverá
possibilitar o envolvimento dessas crianças e das demais em vários momentos e em diferentes
atividades que podem ocorrer simultaneamente em pequenos grupos.

1218

Revista Educar FCE - 31 ª Edição - Junho/2020

A IMPORTÂNCIA DO RESPEITO
À DIVERSIDADE NA ESCOLA - O
PAPEL DO PROFESSOR FRENTE À
DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Ao refletirmos sobre a questão da diversidade na escola, sobre o respeito, a tolerância
e até mesmo sobre as necessidades especiais,
encontramos, na Prefeitura do Município de
São Paulo, alguns documentos que focam o
olhar para essa perspectiva do respeito à diversidade preocupando-se com este tema tão importante desde a Educação Infantil, como podemos observar no documento “Orientações
Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e
Orientações Didáticas para Educação Infantil”,
da Secretaria Municipal de Educação - Diretoria
de Orientação Técnica.
A Diretoria de Orientação Técnica da
Secretaria Municipal de Educação buscou formular uma Orientação Curricular para a educação infantil baseada em uma concepção de
respeito à diversidade. Tal orientação apresenta expectativas sobre aprendizagens que podem ser promovidas com as crianças atendidas nos CEIs (Centros de Educação Infantil),
nas creches, nas EMEIs (Escola Municipal de
Educação Infantil) e nas turmas de educação
infantil das EMEE (Escola Municipal de Educação Especial) da rede municipal de ensino de
São Paulo e apresenta algumas orientações
sobre como fazê-lo.

as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança” (Versão Preliminar: POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,
MEC/SEESP, 2007).
De acordo com o documento do MEC/
SSEP (2007):
As necessidades decorrentes de limitações não devem ser ignoradas, negligenciadas, ou confundidas com concessões ou necessidades fictícias. Para que isso não ocorra,
devemos ficar atentos em relação aos nossos
conceitos, preconceitos, gestos, atitudes e posturas com abertura e disposição para rever as
práticas convencionais, reconhecer e aceitar
as diferenças como desafios positivos e expressão natural das potencialidades humanas.
Dessa forma, será possível criar, descobrir e
reinventar estratégias e atividades pedagógicas
condizentes com as necessidades gerais e específicas de todos os alunos e de cada um dos
alunos. Por exemplo, no caso da criança cega
ou com baixa visão. É preciso compreender
que a visão reina soberana na hierarquia dos
sentidos ocupando uma posição proeminente
no que se refere à percepção e integração das
formas, contornos, tamanhos, cores e imagens
que estruturam a composição de uma paisagem ou um ambiente. Quando falta a visão,
a criança recorre às informações táteis, auditivas, cinestésicas e olfativas com mais frequência para decodificar e guardar informações na
memória. O professor, compreendendo como
a criança percebe, pode rever e construir suas
práticas conforme a necessidade apresentada”.
(BRASIL, Formação Continuada a Distância de
Professores para o Atendimento Educacional
Especializado (MEC/SEESP 2007, p.13).

Em um primeiro momento, o foco das
“Orientações Curriculares: Expectativas de
Aprendizagens e Orientações Didáticas para
Educação Infantil”, no que se refere ao tema diversidade, concentra-se nas necessidades esO documento “Orientações Curriculapeciais que os educandos possam vir a apre- res: Expectativas de Aprendizagens e Orientasentar, segundo o documento:
ções Didáticas para Educação Infantil” (BRASIL, 2007, p. 22) refere-se ao incluir em todos
É fundamental que a inclusão escolar os seus aspectos, não somente voltado às
de todas as crianças tenha início na Educação crianças com necessidades especiais, mas à
Infantil, onde se desenvolvem as bases neces- todas que necessitarem de amparo, a fim de
sárias para a construção do conhecimento e que as diferenças sejam respeitadas, assuminseu desenvolvimento global. Nessa etapa, lu- do que cada um de nós possui características
dicidade, o acesso às formas diferenciadas de próprias e únicas.
comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais
e a convivência com as diferenças favorecem
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A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases
para a Educação Básica), no seu capítulo V,
Da Educação Especial, parágrafo 3o, determina que: “A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa
etária de zero a seis anos, durante a educação
infantil”. A Educação Especial, termo cunhado para a educação dirigida aos portadores
de deficiência, de condutas típicas e de altas
habilidades, é considerada pela Constituição
brasileira, como parte inseparável do direito à
educação. A posição da UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), considera a educação especial
como uma forma enriquecida de educação em
geral, que deve contribuir para a integração na
sociedade dos portadores de deficiência, de
condutas típicas e de altas habilidades.

A realidade brasileira, de uma forma geral, exige que se busque alternativas para a integração do portador de deficiência, de maneira
a garantir-lhe uma convivência participativa. A
Escola Inclusiva é uma tendência internacional
deste final de século. É considerada Escola Inclusiva aquela que abre espaço para todas as
crianças, abrangendo aquelas com necessidades especiais (ECA).

O principal desafio da Escola Inclusiva é
desenvolver uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar a todas, sem discriminação,
respeitando suas diferenças; uma escola que
dê conta da diversidade das crianças e ofereça
respostas adequadas às suas características e
necessidades, solicitando apoio de instituições
e especialistas quando isso se fizer necessário.
É uma meta a ser perseguida por todos aqueles
O Estatuto da Criança e do Adolescen- comprometidos com o fortalecimento de uma
te, em seu art. 54, III, afirma que:
sociedade democrática, justa e solidária (ECA).
É dever do estado assegurar à criança
e ao adolescente (...) atendimento educacional
As alternativas de atendimento educaespecializado aos portadores de deficiência, cional às crianças que apresentam necessidapreferencialmente na rede regular de ensino”. des educativas especiais, no Brasil, vão desde o
O MEC (Ministério da Educação) desenvolve, atendimento em instituições especializadas até
por intermédio de sua Secretaria de Educação a completa integração nas várias instituições
Especial (SEESP) uma política visando à inte- de educação. A qualidade do processo de integração das crianças portadoras de necessida- gração depende da estrutura organizacional da
des especiais ao sistema de ensino, propondo instituição, pressupondo propostas que considea inclusão destas crianças nas instituições de rem: grau de deficiência e as potencialidades de
educação infantil. No mundo inteiro tem se ob- cada criança; idade cronológica; disponibilidaservado iniciativas no sentido da inclusão cada de de recursos humanos e materiais existentes
vez maior das crianças com necessidades na comunidade; condições socioeconômicas e
especiais nos mais diversos espaços sociais, culturais da região; estágio de desenvolvimento
o que culmina hoje com a Declaração de Sa- dos serviços de educação especial já implantalamanca, de princípios, política e prática das do nas unidades federadas (ECA).
necessidades educativas especiais. Este documento se inspira “no princípio de integração
As características da faixa etária das
e no reconhecimento da necessidade de ação crianças atendidas, bem como as necessidades
para conseguir escola para todos, isto é, esco- atuais de construção de uma sociedade mais
las que incluam todo mundo e conheçam as democrática e pluralista apontam para a impordiferenças, promovam a aprendizagem e aten- tância de uma atenção especial com a relação
dam às necessidades de cada um (ECA).
entre as instituições e as famílias. Constata-se
em muitas instituições que estas relações têm
sido conflituosas, baseadas numa concepção
equivocada de que as famílias dificultam o processo de socialização e de aprendizagem das
crianças. No caso das famílias de baixa renda,
por serem consideradas como portadoras de
carências de toda ordem (ECA).
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No caso das famílias de maior poder
aquisitivo, a crítica incide na relação afetiva estabelecida com as crianças. Esta concepção
traduz um preconceito que gera ações discriminatórias, impedindo o diálogo. Muitas instituições que agem em função deste tipo de preconceito têm procurado implantar programas
que visam a instruir as famílias, especialmente
as mães, sobre como educar e criar seus filhos
dentro de um padrão preestabelecido e considerado adequado. Essa ação, em geral moralizadora, tem por base o modelo de família idealizada e tem sido responsável muito mais por
um afastamento das duas instituições do que
por um trabalho conjunto em prol da educação
das crianças (ECA).
Visões mais atualizadas sobre a instituição familiar propõem que se rejeite a ideia
de que exista um único modelo. A valorização
e o conhecimento das características étnicas
e culturais dos diferentes grupos sociais que
compõem a nossa sociedade, e a crítica às
relações sociais discriminatórias e excludentes
indicam que, novos caminhos devem ser trilhados na relação entre as instituições de educação infantil e as famílias (ECA).

A FORMAÇÃO DOCENTE E A
DIVERSIDADE
Quanto ao trabalho com a pluralidade
cultural, o Referencial Curricular Nacional da
Educação aponta que:
A pluralidade cultural, isto é, a diversidade de etnias, crenças, costumes, valores etc.
que caracterizam a população brasileira marca, também, as instituições de educação infantil. O trabalho com a diversidade e o convívio
com a diferença possibilitam a ampliação de
horizontes tanto para o professor quanto para a
criança. Isto porque permite a conscientização
de que a realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece múltiplas
escolhas. Assumir um trabalho de acolhimento
às diferentes expressões e manifestações das
crianças e suas famílias significa valorizar e
respeitar a diversidade, não implicando a adesão incondicional aos valores do outro (BRASIL, 1998, p. 30).

Embora saibamos que há uma crescente preocupação dos docentes com relação
ao trabalho com as diversidades culturais, no
entanto os professores ainda enfrentam o desafio da falta de formação para abordar essas
temáticas, bem como, para desenvolver novas
metodologias adequadas ao trabalho com as
diferenças, principalmente envolvendo questões como preconceitos raciais, sexuais e de
gênero (BRASIL, 1998).
Diante da ausência dessa formação
específica para os docentes e de um projeto
mais amplo voltado para a construção de um
currículo multicultural, o trabalho com as diversidades culturais limita-se às ações pontuais e
esporádicas realizadas em datas comemorativas ou em projetos especiais realizados a partir de necessidades específicas das escolas.
Muitos educadores buscam essa formação,
mais ainda se encontram solitários nesta luta,
pois apenas falar sobre o tema é fácil, porém,
a real necessidade dos professores é de subsídios que possam de fato orientar a sua prática quanto à diversidade e, mais ainda, que
possibilite a inserção real desta diversidade no
cotidiano escolar (BRASIL, 1998).
Afinal, todos somos diferentes um dos
outros e ser diferente é uma questão que nos
traz inúmeras indagações e discussões acerca de como a diversidade é disseminada na
sociedade e, consequentemente, na escola enquanto espaço institucional educativo. Ao falar
sobre diversidade/diferenças, incluem-se os
níveis físico, psicológico, comportamental, social, econômico, cultural, étnico, religioso, dentre muitos outros que devem ser considerados
para esta reflexão (BRASIL, 1998).
Como vimos, podemos subsidiar nosso trabalho em documentos norteadores no
que se refere ao trabalho com a diversidade e
o respeito na escola, a fim de prevenir atitudes
preconceituosas e praticar ações de respeito
para com as diferenças, sejam elas de raça,
culturas, gêneros, necessidades especiais, credo, entre outras (BRASIL, 1998).
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As crianças, desde a infância têm contato e convivem com discursos negativos, que
levam a atitudes preconceituosas em sala de
aula, família ou comunidade, e que em muitos
casos passam despercebidos. Para lidar com
a diferença é imprescindível que as crianças
se familiarizar com a diversidade em diferentes situações do cotidiano escolar, integrando
a temática a prática pedagógica a partir de histórias, filmes, músicas, brinquedos e brincadeiras (BRASIL, 1998).

uma sociedade mais justa termina por ensinar
a dissimulação, a obrigação de rejeitar em si
mesmos tudo o que os diferencia da maioria”.

Então, como poderemos contribuir
para o convívio entre crianças que apresentam
características diferenciadas, sem que haja
exclusão? É realmente necessário que o(a)
educador(a) desenvolva estratégias, atividades pedagógicas e reflexões que possibilitem
às crianças uma compreensão de que todos
somos diferentes, mas podemos conviver em
É fundamental incorporarmos ao coti- grupo, compartilhando experiências, exercendiano escolar atividades práticas que levam a do funções diferenciadas e respeitando as pardiversidade cultural. É um trabalho contínuo e ticularidades de cada um (MISKOLCI, 2005).
sistemático, que requer um olhar especial do
educador no sentido de acompanhar os aluAs crianças possuem diferenças de
nos em suas necessidades e capacidades, ex- temperamento, atitudes, credo religioso, gêneplorando as situações que surgem no contexto ro, etnia, características físicas, habilidades e
escolar de forma positiva (MISKOLCI, 2005). de conhecimentos, por isso, deve-se criar situações de aprendizagem em que a questão da
Neste sentido, algumas atividades que diversidade seja abordada nessas instituições
podem ser desenvolvidas com as crianças (BRASIL, 1998, p. 32).
para trabalhar de forma prazerosa com a temática da diversidade, algumas sugestões são as
“Concepções de gênero, etnia e situabrincadeiras de integração e dinâmicas de gru- ção socioeconômica têm sido discutidas como
po, pois são ferramentas de trabalho do pro- se fossem naturais na sociedade, sem que sefessor. Quase todas as brincadeiras podem ser jam relativizadas numa perspectiva histórica.
adaptadas à realidade e ou necessidade do Em muitos estudos os conflitos são ignorados,
professor em sala de aula. E é por meio delas sem que se tente compreendê- los como fazenque a criança aprende a lidar com a diversida- do parte do caminho para a solução de possíde, a conviver com o outro sem qualquer forma veis problemas”. (ABRAMOWICZ, LEVCOVITZ
de discriminação ou preconceito (MISKOLCI, e RODRIGUES, 2009, p. 98)
2005).
Além disso, na escola são construídos
Assim, questiona-se por que cobrimos
grande parte dos valores que levamos para e/ou velamos as diferenças? Por que se mea vida. O convívio, o exemplo, as situações dem as discussões sobre as diferenças, busdo cotidiano trazem aprendizagens significati- cando minimizá-las ou mesmo não as reconhevas que formam a personalidade da criança. cer como tal? Pais (2007, p. 45) aponta para
É fundamental compreendermos o sentimento a necessidade de direcionar nosso olhar, pende nossos alunos, explorando suas qualidades sando e refletindo sobre diversidade não como
e trabalhando as necessidades, superando-as antônimo de homogeneidade, mas a diversidano dia a dia da sala de aula. Trabalhar valores de como multiplicidade de culturas, buscando
como o respeito, a amizade, a honestidade, o ver – por meio dos nomes, das coisas e dos
amor ao próximo, levam para a diversidade. É conceitos – as ideias que englobam a sua riimportante oportunizar situações em que as queza semântica (PAIS, 2007, p. 45).
crianças possam manifestar seus sentimentos,
trabalhando com as emoções.Assim, de acordo com MISKOLCI (2005, p. 72): “A escola é
a instituição que deveria educar respeitando
particularidades e de forma a contribuir para
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A diversidade e a diferença são concepções amplamente discutidas na modernidade, mas cujo significado ganha diferentes
versões de acordo com os sentidos que se
quer atribuir a elas. São conceitos que mudam
a partir do contexto e dos interesses sociais,
políticos e históricos do momento. A sociedade adota, historicamente, “tipos ideais” de ser
humano com parâmetros físicos, psicológicos
e de atitude a serem seguidos e exercitados
(PAIS, 2007).
A abordagem da diversidade na escola se realiza, portanto, a partir do encontro de
nossos valores simbólicos, sociais, econômicos, culturais e do outro (criança, adolescente,
adulto ou idoso), o diferente. Por fazer parte
de uma construção sócio histórico imersa na
cultura, torna-se cada vez mais necessária a
revisão de determinados padrões éticos, estéticos e formativos (PAIS, 2007).
Assim, o próprio educador não deve
transmitir atitudes preconceituosas, falas pejorativas, e até mesmo evitar expressões corporais e faciais que denotam preconceito ou
racismo, pois assim, ele próprio estará desrespeitando a diversidade. Trabalhar para a diversidade é trabalhar com respeito para com o
outro, suas diferenças, suas qualidades, características, dificuldades e habilidades (PAIS,
2007).

Nesse sentido, o processo de aprendizagem é desencadeado a partir da motivação.
Esse processo se dá no interior do sujeito, estando, entretanto, intimamente ligado às relações de troca que o mesmo estabelece com
o meio, principalmente, seus professores e colegas. Assim, nas situações escolares, o interesse é indispensável para que o aluno tenha
motivos de ação no sentido de apropriar-se do
conhecimento (SANTOS; COSTA, 2010).
Desse modo, devem-se selecionar
materiais adequados, o professor precisa estar atento à idade e as necessidades de seus
alunos para selecionar e deixar a disposição
materiais adequados. O material deve ser suficiente tanto quanto à quantidade, como pela diversidade, pelo interesse que despertam, pelo
material de que são feitos (SANTOS; COSTA,
2010).
A escola deve ser facilitadora da construção da aprendizagem, utilizando de atividades lúdicas favorecedoras do processo de
aquisição de autonomia de aprendizagem. Entretanto, o saber escolar deve ser valorizado
pela sociedade para que a cognição dos educandos seja construída por meio de um aspecto dinâmico e criativo por meio de jogos, brinquedos, brincadeiras e musicalidade.

O professor deve usar desses recursos
pedagógicos para inserir conteúdos no seu
PENSAR NO CURRÍCULO PARA A
plano de aula em momentos oportunos, para
DIVERSIDADE
que as crianças possam desenvolver o seu
Santos e Costa (2010), Rever as con- raciocínio e construir o seu conhecimento de
cepções de criança e educação, níveis de for- forma descontraída (SANTOS; COSTA, 2010).
mação e função dos profissionais envolvidos,
O ambiente escolar é o local para a
diferenças salariais, estrutura e funcionamento
dos equipamentos infantis, financiamentos e criança experimentar pela primeira vez como
objetividade são algumas das necessidades é viver em sociedade, sem ter os pais ou resde evolução do sistema educacional infantil. ponsáveis como as figuras que atendem e reDessa forma, cabe mencionar que a aprendiza- solvem as vontades e dificuldades. A escola é
gem é um fenômeno extremamente complexo, um importante espaço socializador, no qual as
envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, crianças aprendem a lidar com as diferenças e
orgânicos, psicossociais e culturais. A apren- a respeitá-las (SANTOS; COSTA, 2010).
dizagem é resultante do desenvolvimento de
aptidões e de conhecimentos, bem como da
transferência destes para novas situações.
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É de extrema importância que passemos a desalienar os processos pedagógicos.
Não basta apenas refletir, é preciso também
agir. Isto não pode ficar reduzido à meras palavras e raciocínios desvinculados da experiência
e ainda permitirmos que muitas crianças sejam
inferiorizadas, sejam elas negras ou não, de
qualquer raça, credo, etnia, povo ou cultura, ou
que sofram de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas. Diante disso, “É preciso trabalhar a discussão da diversidade já na
infância. Se a criança não for preparada desde
cedo, dificilmente romperá com os preconceitos
possivelmente presentes em seu meio e tenderá a repetir os padrões de discriminação que
aprender” (SANTOS E COSTA, 2010, p. 36).
Construir um currículo que tenha como
objetivo abordar as questões culturais, formar
cidadãos críticos que possam respeitar as diferenças, conviver em sociedade e que sejam
democráticos, se apresenta como um grande
desafio para toda a escola é sem dúvida exige pesquisas, reflexões e um olhar voltado para
além dos seus muros. Sendo assim, a escola
deve construir propostas curriculares que estejam em sintonia com as mudanças que ocorrem
na sociedade, favorecendo o reconhecimento
dos saberes que os alunos trazem consigo. A
construção de práticas educativas voltadas para
a valorização das experiências dos alunos propicia um ambiente mais dinâmico e envolvente,
tornando o processo de ensino-aprendizagem
significativo (SANTOS; COSTA, 2010).
Observamos, portanto, a importância de
construirmos propostas curriculares multiculturais que preparem as crianças para conviverem
de forma democrática com os diferentes grupos
sociais que compõem a sociedade brasileira,
livres de qualquer tipo de preconceitos e discriminações.
O currículo escolar deve estar aberto
para dialogar com os saberes sociais, transformando a escola num espaço democrático e
livre de preconceitos. Abordar as experiências
que os alunos trazem para a sala de aula, do
seu cotidiano, da família é uma forma de tornar
o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e atraente para o aluno.

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. Foram
utilizados documentos oficiais da Prefeitura
do Município de São Paulo. Para fundamentar
este artigo, as bibliografias consultadas ficam
em (MISKOLCI, 2005; PAIS, 2007; SANTOS;
COSTA, 2010).
Tais leituras contribuíram para uma
maior compreensão da temática apresentada,
que nos mostra que é de extrema importância
que a unidade escolar como um todo valorize a
diversidade como uma riqueza, não exaltando
as diferenças para o mal, pelo contrário, possibilitando que cada ser seja único e especial,
considerando-o como um indivíduo dotado de
habilidades, competências, dificuldades e características próprias, cujas quais precisam
ser trabalhadas de acordo com o potencial de
cada um, levando ao exercício de uma cidadania plena e consciente de direitos e deveres (MISKOLCI, 2005; PAIS, 2007; SANTOS;
COSTA, 2010).
É preciso que as experiências vivenciadas em sala de aula tornem-se significativas
para os alunos, que levarão estes conhecimentos por toda a vida. Possibilitar que elas reflitam sobre tais questões é como abrir portas ou
criar meios de construir novos espaços, novos
mundos, novos sujeitos. Deste modo, acreditamos que é este o caminho que nós devemos seguir: eliminar as desigualdades em prol
do respeito às diferenças, por meio da educação (MISKOLCI, 2005; PAIS, 2007; SANTOS;
COSTA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das leituras realizadas, podemos perceber que o ambiente escolar é onde a
criança desenvolve a capacidade de questionar, refletir, interagir, socializar-se e ter consciência
de sua identidade e a qual grupo ela pertence, pois é esta consciência que abrirá o caminho na
busca da construção da identidade.
Podemos verificar que o respeito à diversidade é um tema muito importante a ser trabalhado nas escolas, desde a mais tenra idade, pois permeia todas as relações cotidianas, devendo ser tratado com naturalidade, fazendo parte da rotina e do processo de ensino-aprendizagem
das crianças.
Faz-se necessário que o próprio educador entenda o que é a diversidade e demonstra
respeito pelas características de cada um, seja qual for o tipo de diferença, aceitando que cada
aluno é um ser único, promovendo o desenvolvimento e a aprendizagem do grupo levando em
consideração estas características individuais.
Os adultos que convivem com as crianças também precisam desenvolver atitudes de
respeito para com o outro, já que entre os mesmos também é frequente observar ações preconceituosas, brincadeiras pejorativas, olhares maldosos e muitas outras atitudes que não respeitam
o próximo como ele é.
É preciso que o educador esteja preparado para contemplar vários tipos de diferenças
em sua sala de aula, sejam elas de raça, cultura, gênero, necessidades especiais, religião, credo, ou qualquer outra. Neste sentido, o professor também tem o papel de mediar os conflitos
quando ocorre alguma situação preconceituosa entre as crianças, ou quando observa que a
diversidade não está sendo respeitada.
O currículo para a diversidade deve ser uma preocupação de todos na escola, no sentido de permear a construção da aprendizagem de forma significativa também no que tange à
diversidade e ao respeito para com as diferenças; ao passo que a preocupação para educar
para a diversidade seja de todos os envolvidos com o processo educativo: professores, gestão
escolar, pais, comunidade, funcionários e até das crianças.
Podemos perceber que a conscientização do trabalho com o respeito à diversidade na
escola, por meio de diversas ações e atividades e da conscientização dos próprios educadores
e das crianças faz-se necessária e urgente na nossa atualidade e realidade social, consistindo
em um tema que permeia as relações entre todos os membros da comunidade escolar, devendo
ser uma preocupação de todos.
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AFETIVIDADE NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM EM EAD

RESUMO: O presente trabalho busca analisar as relações de afetividade dentro dos processos
de aprendizagem no ensino a distância, uma vez que a afetividade é elemento importante na
aquisição do conhecimento. Assim sendo, pela crescente criação de cursos nesta modalidade
que se desenvolvem no país, os atores destes devem ter conhecimento acerca do assunto.
Assim como a comunidade acadêmica, de maneira a desenvolver novas metodologias de ensino fixadas nestes princípios. Este trabalho usou como metodologia a pesquisa bibliográfica
que teve como fundamento ideias chaves defendidas por Souza e Monteiro (2018) e, como
problema central, tentar verificar como se dão as relações de afetividade dentro de um ambiente virtual de ensino, uma vez que tais relações são essenciais nos processos de aprendizagem e interação entre os indivíduos.

Palavras-chave: Afetividade; Ensino a Distância; Processo de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

aumento incessante da tecnologia gerou uma necessidade de expandir a educação no Brasil assim como no mundo, conduzindo a Educação a Distância a uma
posição de maior evidência. Este pressuposto vai ser ancorado através do texto
divulgado pelo Ministério da Educação, que vem regulamentar que as instituições de ensino superior podem ofertar em sua carga horária até 20% desta na modalidade a distância de modo
virtual (AGUIAR; FORTES, 2018).
É importante destacarmos que neste artigo, consideramos Educação a Distância como
o tipo de ensino realizado por meio da tecnologia, sendo mediado por um professor que, no
ambiente virtual passa a ser chamado “tutor”. Sabemos que o conceito de Educação a Distância é muito mais amplo do que esse, pois remonta a outros tipos de comunicação utilizados
em outras épocas e outras diversas definições, tais como: “[...] é uma modalidade de ensino e
aprendizagem em que professores e estudantes não estão necessariamente juntos fisicamente,
mas podem estar conectados, interligados por tecnologias como a Internet, embora também
possam ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o telefone e tecnologias semelhantes” (MORAN, 2002).
Apesar do crescimento desta modalidade no Brasil, ela ainda possui diversas adversidades para transpassar e a questão da afetividade vem a ser uma destas, uma vez que as
interações realizadas são em grande parte através do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.
Para Leite (2011), nós somos divididos em razão e emoção, o que demonstra a importância que
a afetividade possui dentro das relações e essencialmente no ensino a distância, onde a falta
desta causa grandes impactos.
Penteado (1998) discorre ainda que a emoção e a afetividade são princípios que precisam ser apontados nas diversas fases da vida como parte integrante do ser pluridimensional que
somos. Estando presente também nas condições de aprendizagem, uma vez que este vem a ser
um processo edificado socialmente através da interação dos indivíduos. A grande explosão de
tecnologias e o surgimento da internet fez com que a educação a distância se tornasse popular.
Podemos perceber as mudanças,
tanto de acessibilidade como educacionais, onde existe um rompimento com o modelo
tradicional de ensino presencial para uma sala virtual.
Dessa forma é importante discutir e analisar as estratégias e elementos que fazem com
que o aluno desenvolva de forma eficiente sua aprendizagem. Assim, este trabalho tem como
objetivo discorrer acerca da afetividade no ensino a distância, sua importância e sua relação
direta com a aprendizagem.
Através da discussão do que vem a ser afetividade, desenvolvimento de ensino-aprendizagem e como estas se dão na modalidade a distância, pretende- se mostrar a importância da
afetividade no desenvolvimento de novos vínculos e metodologias de ensino.
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A AFETIVIDADE COMO
PONTO ESSENCIAL PARA O
RELACIONAMENTO HUMANO
Qualquer vivência de aprendizado tem
seu início através de uma experiência afetiva.
Segundo Alves (2002), a fome de aprender
coloca nosso aparelho de pensar em funcionamento, esta fome vem a ser o afeto. Não
confundido com beijos e carinhos, mas pensado como o movimento da alma de ir atrás do
elemento de sua fome.

A contar do momento em que nascemos, somos estimulados pelo novo que nos
cerca. Cada descoberta cria novas conexões
que vão ser associadas em uma coletânia ao
longo de nossa existência. De forma que ao
nos desenvolvermos vamos construindo nosso
histórico de experiências. Sejam estas boas ou
ruins e que vão direcionar nossas escolhas.
(SOUZA; MONTEIRO, 2018).

Segundo Bloom (1981), nós como indivíduos vamos nos diferenciar no modo que nos
preparamos emocionalmente para aprender,
sendo isto manifestado através dos nossos
interesses, comportamentos e autoconceitos.
Assim, quando o aluno começa uma atividade
de aprendizagem entusiasmado e interessado,
esta vai se tornar mais fácil. Sarnoski (2014)
vai perceber através da perspectiva de ensinoaprendizagem que o professor vai ser a parte
essencial deste processo de desenvolver a afetividade com o aluno, devendo então transmitir
metas claras e realistas de forma que o aluno
entenda as vantagens de desenvolver atividades que o desafiam. Este deve sentir a necessidade de aprender, sendo o professor aquele
que deve despertar isto. Dessa maneira a afetividade vai ser constituída como um espaço essencial de conhecimento a ser investigado pelo
professor, já que através dela iremos entender
a motivação do comportamento humano.

Assim a premissa afetiva vai surgir a
partir da interação sendo importante na aprendizagem do aluno, essencialmente dentro da
modalidade EaD. Da mesma maneira do ensino presencial, no ensino a distância os vínculos desenvolvidos entre alunos e professores
vão ser diferenciados quando atravessadas
por relações afetivas. Potencializando-a no EaD
por conta de esta ser mediada por tecnologias,
como a internet, permitindo interações síncronas e assíncronas, orientadas por um tutor, necessitando desta forma de aptidões sócio afetivas por este (SOUZA; MONTEIRO, 2018). Para
o autor:

As estratégias de aprendizagens independentes e a distância são cada vez mais reconhecidas como um meio de aprender, onde
as mediações são as que permitem o empoderamento da comunicação para a formação.
Aqui a inovação é essencial para sua efetividade. Isto porque cada um dos meios exige
do professor habilidades para 2399 lidar, manipular e armazenar a informação que deseja
compartilhar (KENSKI, 2003, p. 113).

É de caráter afetivo as maneiras como
os sujeitos aprendem e assimilam as informações que os rodeiam. De maneira que possuem diversas peculiaridades quanto sujeitos e
estas precisam ser analisadas quando falamos
de Ensino a Distância.
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AFETIVIDADE E ASSOCIAÇÕES
COGNITIVAS
Afetividade possui diferentes conceituações, mas segundo Piaget (1988), nosso
desenvolvimento intelectual vai possuir dois
elementos essenciais, o cognitivo e o afetivo.
É perceptível o paralelismo entre o desenvolvimento da afetividade e das funcionalidades
intelectuais e nenhum ato vai ser apenas intelectual ou afetivo, mas ambos vão intervir um
sob o outro.

Tanto a cognição como a afetividade
vão exibir funções específicas, mesmo assim
vão dispor de funções que se complementam
e não podem ser separadas. Para Castells
(1999), a afetividade necessita para desenvolver-se de realizações sucedidas no domínio da inteligência e vice-versa. Pensamento
confirmado por Ausubel, quando este coloca
a aprendizagem como técnica de acumulação
de informação, concentrado em classes genéricas do conhecimento, que vão ser inseridos
na mesma estrutura na mente do sujeito, podendo ser manipuladas futuramente.
Nunes (1994) coloca que, ao relacionar-se com os alunos, o tutor além de responsável por motivá-los deve oferecer meios que
auxiliem a aprendizagem, atraindo a reflexão e
a pesquisa, propondo atividades que venham
estimular os processos cognitivos, articulando teoria e prática assim como experiência a
aprendizagem. Assim, a adversidade vai ser
criar recursos de facilitação que permitam esta
conexão com o aluno de forma eficiente. Ultrapassando o padrão existente semelhante ao
método tradicional das salas presenciais, onde
o professor comunica o conteúdo e o aluno
lê e devolve com respostas. Tendo então este,
que despertar a curiosidade do aluno para comunicar acerca de algo que lhe motive o afeto
e faça sentido (SOUZA; MONTEIRO, 2018).

INSTRUMENTO DE APRENDIZADO
SIGNIFICATIVO: AFETIVIDADE
O desenvolvimento dos indivíduos vem
a ser um processo adquirido socialmente, através das interações estabelecidas dentro do
contexto histórico e cultural no qual estes estão
inseridos. Assim, a construção de conhecimento vai ocorrer através de um processo intenso de interação social, na qual vamos evoluir
(SOUZA; MONTEIRO, 2018).

Aprender vai exigir envolvimento, pesquisa, busca, a fim de criar novas relações de
descobertas. O método de transmitir conteúdos
e cobrar sua devolução não funciona mais. Em
um mundo onde a quantidade de informação
disponível é grande, passa a ser essencial por
parte do educador criar uma ponte motivadora
para que este aluno acorde e saia do estado
passivo. Assim, aprender é buscar, analisar,
criar, comunicar (SOUZA; MONTEIRO, 2018).

A educação a distância, coloca em
cheque o método vertical de aprendizagem, no
qual o professor é o único possuidor do conhecimento, pois incentiva o perfil de autoaprendizagem. Segundo Belloni (2009), entender o
sentido de autonomia no ensino a distância é
complexo, já que é esperado do aluno autonomia. E esta ideia de autonomia por parte do
aluno em ensino a distância busca justificar a
ausência do papel mediador do professor, característico dos modelos de cursos massificados ou industriais.
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Independente da demanda que impera
da necessidade de um aluno pré- disposto a
auto aprender, a função do professor é essencial como o meio de motivação para que o processo seja de entusiasmo e busca de conhecimento de forma eficiente. Para Ribeiro (2014),
a aprendizagem relevante está subentendida
na inserção edificadora entre pensamento,
sentimento e ação conduzindo ao crescimento
humano:

A intermediação realizada pelo professor/tutor, no progresso das atividades é essencial. A simpatia, o acolhimento, e o respeito
vão influenciar o indivíduo, enriquecendo a autonomia e confiança. Assim, os desenvolvimentos afetivo e cognitivo acabam por não serem
dissociados e formam uma única realidade, o
desenvolvimento do aluno, sendo influenciadores contínuos e mútuos (SOUZA; MONTEIRO,
2018).

Estas observações sugerem que as
emoções e os sentimentos têm um papel fundamental na nossa pertença e no processo de
aprendizagem do adulto. Lupton (1998, p. 6)
sugere que “nosso conceito de nossas próprias emoções são integrantes de nosso autoconceito mais amplo e são usadas para significarem e explicarem nossas vidas (SOUZA;
MONTEIRO, p.164, 2018).

Tassoni (2008) vai ressaltar que a sensibilização dos alunos e a mediação realizada
pelo professor podem impactar diretamente na
maneira como o aluno vai se vincular na educação a distância: profundamente ou se abstendo dela.

Landim (1997) complementa que uma
das razões para que a aprendizagem seja viável é o auxílio da experiência afetiva. Assim, a
afetividade vai estar presente em diversos ambientes, seja real ou virtual, além de transitar
entre os processos cognitivos na aquisição e
adaptação do objeto do conhecimento.

O afetivo torna as interações dinâmicas, assim como as trocas, buscas e consequentemente os resultados. Além disso, facilita
a comunicação, toca os participantes e promove a união. A atmosfera afetiva prende de
forma integral, abrangendo globalmente e multiplicando as potencialidades (SOUZA; MONTEIRO, 2018).
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O ALUNO E A AFETIVIDADE EM EAD
O maior desafio que deve ser transposto nos cursos de educação a distância é a evasão dos alunos. Segundo o Censo de 2016 da
ABED (Associação Brasileira de Educação a
Distância), a taxa média de evasão nesse ano
ficou entre 11% e 25% nas diferentes modalidades de ensino a distância. Foram analisadas
também as diferentes motivações que levaram
os alunos a evadir e aquelas que levaram os
alunos a se manterem na instituição.

Os motivos encontrados para a evasão
foram:

[...] a ausência de afetividade vinculada entre os indivíduos de um curso, nível de
insatisfação do aluno, a ausência de conhecimento acerca do curso, dificuldade de acesso
à internet, complexidade das atividades, o impedimento de apropriação da cultura própria
ao ensino a distância, erro na construção do
curso, tecnologias inadequadas ou a falta da
aptidão no uso destas, falta de reciprocidade
das comunicações, ausência de agrupamentos
das pessoas em uma instituição física, necessidade de estímulo, assim como o sentimento
de incapacidade e solidão, falta de dinheiro e
tempo (SOUZA; MONTEIRO, 2018).

Os demais cursos regulamentados que
são totalmente a distância, assim como os cursos livres não corporativos vão ser dependentes das experiências dos alunos com os conteúdos e com seus professores/tutores. De forma
que o emprego de recursos de qualidade e a
diversificação dos conteúdos, assim como o
uso das ferramentas de compartilhamento de
conteúdos e as interações entre professores/
tutores aumenta a chance dos alunos se manterem no curso (CENSO, 2016).

Dessa forma, é irrefutável que o componente essencial para a manutenção destes
alunos nos cursos é a afetividade. Ela permite
que o aluno venha aprender de maneira fluida e benéfica. Serão os vínculos afetivos entre
nós e o ambiente no qual crescemos, que vão
fortalecer nosso desenvolvimento e, principalmente, a sensação de segurança pessoal, que
vai edificar nosso impulsionamento da busca
por conhecimento (CENSO, 2016).

O aumento do acesso aos meios de
comunicação, particularmente à internet, vai
ser fundamental ao professor. Este deverá criar
e inovar maneiras de compartilhar o conhecimento, motivando e aproximando os alunos.
Logo, a problemática da aprendizagem não vai
estar na coordenação individual, mas em uma
rede caraterística de relações sociais que vão
se atravessar como um elemento peculiar da
Ainda de acordo com o CENSO (2016), estrutura individual (CENSO, 2016).
os cursos presenciais, semipresenciais e corporativos são mais evidenciados por irem além
dos conteúdos e das interações online com
os professores e colegas e, por isso atraem e
mantém os alunos mais comprometidos com
o curso.
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Aretio (1994) afirma que a EAD é um
método tecnológico de comunicação bidirecional que acontece de forma maciça e que
substitui a interação pessoal pelo ato metódico e conjunto de diferentes recursos didáticos
apoiados em um arranjo e tutoria que vem
oportunizar o ensino independente e de maneira adaptável dos alunos.Analisamos através
da fala de Aretio a reafirmação da essencialidade de incentivar a afetividade para contestar
a massividade que ocorre frequentemente nos
cursos de ensino a distância e que, possivelmente, vai desencorajar os alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo teve como metodologia a
pesquisa bibliográfica e, como como aporte
teórico, procurou utilizar textos de autores atuais que discutem as temáticas Educação a Distância e afetividade. Dentre os vários autores
pesquisados, utilizamos, principalmente, os estudos de Souza e Monteiro (2018) como base
para esse artigo.

No que diz respeito à questão da afetividade, não foram encontrados muitos trabalhos
que a relacionassem à Educação a Distância.
Dessa maneira, buscamos ajuda em alguns
Refletir acerca dos dados de evasão textos da área de Psicologia que pudéssemos
e das suas diferentes motivações demonstra relacionar à área da Educação.
como é essencial existir um método de assistência que seja personalizada, de forma que o
aluno sinta que suas necessidades fundamenA sequência de capítulos escrita nestais estão sendo atendidas com atenção e es- se artigo tentou mostrar a relação como a detímulo. Ao buscar o ensino a distância o aluno monstração de afeto na educação presencial
o faz por razão dos valores mais acessíveis, a também pode ser considerada como essencial
autonomia, a praticidade e aprimoramento de quando tratamos da Educação a Distância.
tempo, assim como a possibilidade de realizar
um sonho de ter uma formação superior. Assim
as aulas devem possuir mais que textos e vídeos, mas devem impulsionar e inspirar a vida
deste (SOUZA; MONTEIRO, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi discutido neste trabalho as diferentes observações que demonstram a importância
essencial da existência da afetividade nas relações de ensino. Seja está na preservação da relação do aluno que procura um curso a distância, assim como na maneira que o conhecimento é
assimilado em sua trajetória acadêmica.
Por meio do afeto, o aluno vai personificar o conhecimento, construindo novas memórias
e sendo encorajado a permanecer aprendendo. Dessa forma o desafio da educação a distância
está a sua frente e devem ser ultrapassados, porém, por entre uma interpelação mais afetuosa
pelos tutores e moderadores destes ambientes virtuais, os alunos devem encontrar o encorajamento indispensável para que este atinja suas metas.
O ensino a distância é considerado a educação do futuro assim como a necessidade
de um rompimento com o modelo de ensino presencial tradicional. O rompimento de padrões
no interior do ensino a distância, para ser real, deve permitir a ruptura do ensino em massa e de
maneira robótica e privilegiar uma metodologia mais orgânica, fluida e personalizada.
Este tema é enorme e nosso trabalho reafirmou a necessidade destas discussões, buscando novas perspectivas e pesquisas acerca da afetividade e o ensino a distância. Tornando o
assunto familiar e corriqueiro, em que as trocas de informações possibilitem a alunos e professores construírem novas relações e metodologias que possam ser integradas nesta modalidade
de ensino.
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A FERRAMENTA PSICOMOTORA NAS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Durante a etapa da Educação Infantil a aquisição do conhecimento e novas experiências ocorrem em diferentes situações das quais os alunos são expostos, propositalmente, para
a concepção das habilidades relacionadas ao amadurecimento cognitivo, motor, emocional e
das relações sociais. A Psicomotricidade, no contexto educacional, provisiona múltiplos recursos para a estruturação das atividades pedagógicas correspondentes ao desenvolvimento
das habilidades do indivíduo de acordo com sua faixa etária, permitindo ao pedagogo flexibilização e diversificação dos processos de aprendizagem. Assim como a Psicomotricidade,
a Educação Física sugere aportes lúdico e recreativo para o estímulo do autoconhecimento,
do exercício da autonomia, da integração e, da prática de hábitos saudáveis que auxiliam no
desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Educação Infantil; Psicomotricidade; Educação Física; Desenvolvimento Integral; Criança.
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INTRODUÇÃO

C

onforme determinado pela LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei 9.394/96, A Educação Infantil é a primeira fase da educação do ensino básico no país, sendo, portanto, indispensável para o processo inicial de formação

do indivíduo.

Considerando sua importância para a estruturação das habilidades cognitivas, motoras,
emocionais e sociais, esta fase na educação é determinante na vida da criança para que se estabeleça uma extensão do convívio extrafamiliar, permitindo-a descobrir-se como indivíduo ímpar
em meio a sociedade, dotado de habilidades que necessitam de lapidação para o seu pleno
desenvolvimento.
A criança, ser humano indissociável da sociedade, detém direitos assegurados por lei,
dentre eles está o acesso à educação, na qual, a Instituição Educacional incumbi-se da responsabilidade de promover na criança o desenvolvimento da sua personalidade, das aptidões físicas
e mentais e das relações sociais.
As Unidades de Ensino voltadas para a Educação Infantil, são responsáveis pela elaboração do plano de ensino coerente às necessidades de aprendizagem das crianças, para isso
conta com regulamentações determinadas por leis e diretrizes, como a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), estabelecendo enfoques pedagógicos condizentes aos seus propósitos de desenvolvimento pessoal e das relações sociais por
meio das brincadeiras e de outras atividades lúdicas das quais se possa participar ativamente.
Com enfoque nas práticas de ensino para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional
e das relações sociais da criança durante a etapa da Educação Infantil, é válido preconizar a Psicomotricidade, ciência inclinada para o desenvolvimento integral da criança durante a concepção de aprendizagem, que permite promover a aprendizagem e processos de desenvolvimento
por meio do corpo em movimento, concomitante a ela está a Educação Física, outro aporte
educacional capaz de estimular a aquisição do conhecimento, desenvolvendo competências e
habilidades inerentes aos seres humanos.
Nesse sentido, abordar os recursos correspondentes à Psicomotricidade na Educação
Física para a estruturação de ações que possam favorecer o desenvolvimento das habilidades
de aprendizagem da criança na fase da Educação Infantil se complementam neste artigo que
foi pensado e elaborado para que os futuros leitores possam refletir e desfrutar dos benefícios
da prática de mediação corporal para o enriquecimento das atividades físicas no contexto educacional.
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O CONTEXTO EDUCACIONAL
INFANTIL
O contexto educacional voltado para
a organização das metodologias de ensino e
acompanhamento do desenvolvimento infantil
sofreu inúmeras mudanças que foram determinantes para o panorama educacional brasileiro
em relação as práticas pedagógicas adotadas
na atualidade para o conceito de aprendizagem
na Educação Infantil. Para a autora BELTHER
(2017, p. 33 e 34), três grandes períodos marcaram a história desta fase educacional:

Deste modo, a Educação Infantil adquire responsabilidades inerentes ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras,
emocionais, sociais e culturais. Nesta etapa do
ensino se deposita o desejo de formação da
estrutura social condizente às necessidades da
criança, na qual se estabeleça aprendizagem
significativa por meio das brincadeiras e das
atividades lúdicas que possam estimular o raciocínio, o movimento, as interações sociais.
Tabela 1 Objetivos Gerais da Educação
Infantil

1.
De 1908 a 1971, partindo do início da concepção das Unidades de Ensino infantis – estabelecimento de regras e padrões
de ensino – LBDN – surgimento dos jardins de
infância.
2. Entre 1973 a 1988, aparente preocupação com a regulamentação das instituições de ensino para seu funcionamento autorizado – instruções pedagógicas e métodos de
ensino, início dos parâmetros de ensino – reguFonte: Brasil (1998, p.63).
lamentações dos programas de ensino.
3. De 1988 a 2000, definições reguAssim como no Referencial Curriculamentas pela Constituição Federal de 1988 –
lar Nacional para Educação Infantil – RCNEI,
LDB em 1996.
a Lei de Diretrizes e Bases - LDB, conforme
Na sua história, a Educação Infantil, até Lei n°9394/96, artigo 21, inciso I, compreende
então vista como atividade secundária e assis- a Educação Infantil como a primeira etapa da
tencialista, requereu do sistema educativo, nor- Educação Básica, a qual, integra o desenvolvimatizações que fizessem dela parte integrado- mento da criança até os 6 anos de idade, senra das etapas do ensino básico no país, O MEC do, um complemento da ação familiar.
– Ministério da Educação elabora, em 1998, a
primeira proposta curricular, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, assegurando as necessidades de aprendizagem e
desenvolvimento social das crianças de 0 a 3
anos matriculadas nas creches e de 4 a 6 anos
matriculadas na fase pré-escolar.

Na Educação Infantil, entre os quatro
e seis anos, a criança mantém em sua rotina
atividades lúdicas elaboradas para promover
o desenvolvimento necessário para a próxima
etapa educacional, muitas brincadeiras fazem
parte do seu cotidiano. Durante as atividades a
criança conhece seu corpo, desenvolve habilidades, relações sociais, senso reflexivo, espacial e muitas outras competências que somadas constituem uma rede de conhecimentos.
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Neste sentido, compreender na Educação Infantil o alicerce base para os processos
de transformação exige dos profissionais voltados para esta área, comprometimento com
a educação, com sua formação continuada
para que se possa estabelecer métodos práticos pedagógicos coerentes às necessidades
de aprendizagem. Estudar o desenvolvimento
humano durante a aquisição do conhecimento
viabiliza diferentes ações educacionais, dentre
elas, novas perspectivas de ensino do saber.

Durante as atividades, os alunos evoluem gradativamente e cada um no seu tempo, é importante a continuidade dos estímulos
para o desenvolvimento infantil, cada fase na
escola agrega conhecimento e melhora o comportamento da criança. A atuação do professor
para o engajamento das crianças é de extrema
importância, durante o desenvolvimento do plano de aula deve-se pensar em todas as etapas
e suas estratégias para manter o interesse e
participação do aluno (BRASIL, 1998).

Durante a fase infantil, o indivíduo pode
ser visto como uma espécie de “esponja”, aberto para novas descobertas, absorve conhecimento, adquire novas habilidades, desenvolve
sua criticidade, portanto, a Educação Infantil
se mostra muito valiosa durante a formação e
estruturação dos saberes indispensáveis para
uma vida futura saudável, plena e consciente.

A Educação Física não deve ser vista
apenas como uma forma da criança extravasar
suas energias por meio das atividades físicas,
como corridas ou jogos de bola. A disciplina
quando trabalhada em integração aos demais
picos do desenvolvimento infantil fortalece o
processo de absorção do conhecimento, em
que a criança detém o conteúdo de modo a
relacioná-lo com situações vivenciadas no ambiente escolar e reforçado por suas famílias em
casa, como exemplo, pode-se citar o desenvolvimento da coordenação motora fina baseada
em um dos eixos da matemática que trabalha
espaço e forma com a ajuda de diferentes figuras geométricas. Se tratando da Educação Física, todos esses eixos podem ser trabalhados
com o auxílio da linguagem corporal e deste
modo fortalecendo o processo evolutivo de reconhecimento e desenvolvimento do conhecimento aplicado (BRASIL, 1998).

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo os Parâmetros Nacionais
(1998), a Educação Física exerce papel pedagógico fundamental para disponibilizar ao aluno o maior número de possibilidades, na qual,
por meio da participação os alunos desenvolvem atividades corporais que despertam e envolvem ações cognitivas, afetivas e motoras de
maneira integrada e não apenas se limitando
ao recurso da atividade física isolada.
Desse modo, permitir ao aluno da educação infantil vivenciar novas práticas corporais
tem como objetivo abranger um vasto leque
de possibilidades para o desenvolvimento das
habilidades motoras, promovendo a interação
com diferentes desafios que contribuam para o
desenvolvimento do pensar e do agir individualmente ou coletivamente (BRASIL, 1998).

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998,
p.23): “Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as
aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras
e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas
pelos adultos. É importante ressaltar, porém,
que essas aprendizagens, de natureza diversa,
ocorrem de maneira integrada no processo de
desenvolvimento infantil.”
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Com base no RCEI é importante considerar a integração, promovendo situações de
aprendizagem para o desenvolvimento autônomo infantil por meio do lúdico aplicado aos
métodos pedagógicos para estímulo ao crescimento cognitivo e motor do aluno:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento das
capacidades infantis de relação interpessoal,
de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança,
e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.
Neste processo, a educação poderá auxiliar o
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas,
na perspectiva de contribuir para a formação
de crianças felizes e saudáveis (RCNEI, 1998
p.23).

Ainda de acordo com o RCNEI (1998,
p. 27), as brincadeiras envolvem uma série de
atitudes, nas quais, por meio, da experiência
vivida e adquirida são diferenciadas pelo indivíduo quando o mesmo é apresentado às atividades e suas categorias, implicando no desenvolvimento da mobilidade física, linguagem oral
e escrita, percepções, senso de organização,
além dos conteúdos sociais, de valores e atitudes.
As brincadeiras e os jogos possuem
regras propiciam, por meio do recurso lúdico,
ampliação do conhecimento, desenvolvimento
oral, capacidades sociais, emocionais e cognitivas. Portanto cabe ao docente, elaborar planos de aula enriquecidos no fundamento lúdico
para que a criança brinque e ao mesmo tempo
consiga absorver a sabedoria necessária para
agregar melhores resultados voltados para as
competências imaginativas, criativas e organizacionais.

Quanto a criança, o brincar exerce papel fundamental para o seu desenvolvimento e
compreensão do mundo, durante as brincadeiras ocorrem reconhecimentos e comparações
entre a fantasia e a realidade, o senso de integração e valorização dos princípios fundamentais para o convívio em sociedade:

Deve fazer parte dos processos de
aprendizagem, componentes curriculares objetivos claros, em que se estabeleça quais habilidades serão desenvolvidas nas crianças e
quais ações e atitudes serão tomadas pelo professor. Os objetivos requerem especificidade
em relação ao trabalho das competências para
A brincadeira é uma linguagem infantil a prática educativa, prevalecendo a diversidaque mantém um vínculo essencial com aquilo de, interesses e maneiras de aprender.
que é o “não-brincar”. Se a brincadeira é uma
ação que ocorre no plano da imaginação isto
Sabe-se da grande capacidade de deimplica que aquele que brinca tenha o domínio senvolvimento heterogêneo das crianças, neste
da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é sentido caberá ao profissional atuar de maneipreciso haver consciência da diferença existen- ra ativa, utilizando recursos didáticos promiste entre a brincadeira e a realidade imediata
sores e avaliações periódicas que possam viaque lhe forneceu conteúdo para realizar-se.
bilizar as interações humanas. As capacidades
Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de ordem física se relacionam com o desende tal forma a atribuir-lhes novos significados. volvimento das potencialidades corporais, da
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por qual, por meio do corpo, a criança seja capaz
meio da articulação entre a imaginação e a de conhecer seu corpo, suas necessidades e
imitação da realidade. Toda brincadeira é uma limitações importantes para o desenvolvimento
imitação transformada, no plano das emoções psicomotor:
e das idéias, de uma realidade anteriormente
vivenciada (RCNEI, 1998 p.27).
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O desenvolvimento psicomotor é um
tipo de aprendizagem que só se efetiva a partir
das experiências do sujeito, tal como podemos
observar durante a fase em que a criança está
aprendendo a andar (desenvolvimento motor).
É importante ressaltar que essas experiências
devem ser bem exploradas e aproveitadas.
Para um bom desenvolvimento psicomotor, a
criança necessita de um ambiente diversificado e que estimule ao máximo seu desenvolvimento (BEZERRA, s/d, ed. 95).
Na fase da educação infantil se faz necessário expor a criança ao maior número de
experiências de diferentes formas, pois é natural no contexto infantil que o tédio durante a
realização de uma determinada atividade assole o aluno e com isso o deixando disperso
e fora do foco de aprendizagem. A exigência
para lidar com os alunos da educação infantil
requer grande comprometimento do pedagógico, assim os desafios propostos serão mais
interessantes para aumentar a capacidade de
intelecto e das atividades corporais. Segundo
RCNEI (1998):

Com o intuito de alcançar os objetivos
na educação infantil, o recurso das atividades
físicas auxilia no desenvolvimento motor, controle e domínio, como correr, saltar, empurrar,
balançar, subir, descer e andar, habilidades
naturais e que fazem parte do cotidiano das
crianças sem qualquer deficiência física ou intelectual (RCNEI, 1998).
As atividades físicas na infância também favorecem o desenvolvimento da capacidade física do indivíduo como agilidade,
destreza, velocidade e velocidade de reação
e empregadas corretamente ajudam na resistência, força corporal, resistência aeróbica e
anaeróbica. Durante a prática dos exercícios,
uma série de ganhos são notadas ao longo do
crescimento e desenvolvimento do indivíduo,
as atividades ajudam no condicionamento físico, na parte da respiração e postura corporal,
além da concentração, melhora do raciocínio
e do emocional já que há expressivo aumento
do sentimento de felicidade, portanto, ganhos
na qualidade de vida física e mental para o ser
humano (RCNEI, 1998).

Os principais benefícios da atividade
Para muitos pedagogos e outros profisfísica na primeira infância são:
sionais voltados para a compreensão e acompanhamento do desenvolvimento da criança,
• Controle e domínio corporal;
as capacidades e habilidades de movimenta• Autoconhecimento em relação ao ção do corpo fazem parte da base impulsiocorpo e movimentos;
nadora para exploração do novo e com isso
• Noção de espaço e tempo;
desenvolvimento cognitivo, pois é por meio do
• Melhor desempenho para o desen- movimento que a criança explora o seu arrevolvimento de atividades utilizando dor, por meio da percepção ocorre a aprendia força;
zagem e com isso se formam novas estruturas
• Melhora da resistência;
cognitivas.
• Melhora na flexibilidade corporal;
• Melhora da velocidade;
De acordo com Nanni (1998) apud
• Melhora da cooperação e desenvol- Balbé, Giovane; Dias, Roges; Souza, Luciani,
vimento das atividades em grupo.
os movimentos básicos, as habilidades fundamentais e especializadas quando desenvolvidas sob o aspecto “lúdico”, favorece para a
participação ativa da criança, aprendendo a
liberar e expressar suas emoções pela exploração do movimento, do espaço e do tempo
rítmico:
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O que vai diferenciar a presença de um
professor de Educação Física dos demais atendentes na Educação Infantil é a comunicação,
a compreensão, a leitura, a interação e o envolvimento, a promoção da evolução da criança
por intermédio das manifestações corporais,
do movimento, do jogo e das atividades lúdicas. Essas capacidades são exercitadas pelos
profissionais que, conscientes da importância
das primeiras comunicações não verbais –
através do tônus – entram em comunicação
corporal com as crianças.” (BALBÉ, Giovane;
DIAS, Roges; SOUZA, Luciani. Revista Digital
nº129, 2009)

A PSICOMOTRICIDADE
A Psicomotricidade baseia-se em uma
concepção unificada da pessoa, que inclui as
interações cognitivas, sensório motoras e psíquicas na compreensão das capacidades de
ser e de expressar-se, a partir do movimento,
em um contexto psicossocial. Ela se constitui
por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e relacionais
que permitem, utilizando o corpo como mediador, abordar o ato motor humano com o intento
de favorecer a integração deste sujeito consigo
e com o mundo dos objetos e outros sujeitos
(COSTA,2002 apud BALBÉ, Giovane; DIAS,
Roges; SOUZA, Luciani. Revista Digital nº129,
2009).
A psicomotricidade tem por objetivo
estudar e compreender a relação entre o movimento do corpo com o mundo ao seu redor,
portanto, como se dá o comportamento da
criança e suas atitudes para interação social.
Na educação infantil a psicomotricidade ajuda
no desenvolvimento infantil, da qual a educação física é aplicada com a finalidade de promover, melhorar o comportamento do aluno e
do seu corpo.

A criança em processo de aprendizagem precisa interagir com outras crianças, pois
por meio desse contato diário, se estabelece
a comunicação, que não ocorre apenas oralmente, mas pelo comportamento e ações da
criança. É importante durante essa fase que
seja trabalhado os movimentos do corpo, não
aleatórios, mas que corresponde a algo, como
durante a musicalização, no qual o os alunos
participam cantando, batendo palmas e os
pés e adotando outros movimentos que correspondam a situação vivida por eles naquele
momento.Muitos fatores são trabalhados em
sala de aula, como noção espacial, lateralidade, organização, esquema corporal, dentre outros. Os fatores da psicomotricidade exercem
grande influência para fazer do aprendizado,
um momento do estudo dos movimentos com
a finalidade educativa, portanto, estimular a
compreensão e amadurecimento cognitivo em
relação aos movimentos trabalhados e discutidos na instituição escolar (COSTA, 2002 apud
BALBÉ, Giovane; DIAS, Roges; SOUZA, Luciani. Revista Digital nº129, 2009).
Para Costa et al (2002), a escola exerce um papel indispensável na vida da criança,
mas é obrigação dos familiares promover dentro de casa estímulos para melhorar a compreensão da aprendizagem adquirida não somente nas escolas, mas em todas as fases da vida,
como brincadeiras no parque, brincadeiras
em casa, dentre outras.No indivíduo há relação entre a função motora, o desenvolvimento
cognitivo e o desenvolvimento emocional, todos esses fatores são facilmente identificados
nas atitudes e comportamento das crianças.
A psicomotricidade, tem como objetivo, abordar esse conjunto de funções para favorecer
o amadurecimento da criança como um todo,
para isso, realiza atividades saudáveis em que
a criança participa, brinca e se desenvolve adquirindo novas habilidades e controles corporais.Os elementos trabalhados pela psicomotricidade podem ser:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esquema Corporal;
Equilíbrio;
Lateralidade;
Ritmo;
Organização espaço-temporal;
Motricidade fina;
Imagem corporal;
Tônus;
Coordenação global ou motricidade
ampla.

A imagem e esquema corporal se refere
ao modo de vermos o nosso corpo em relação
aos sentimentos, emoções, aspectos sociais
ou fisiológicos, do ponto de vista psicomotor a
imagem corporal não é o mesmo que imagem
visual, ou seja, não corresponde a imagem que
vemos de nós mesmos refletida em um espelho,
mas como o nosso corpo reflete o nosso interior, nossos movimentos refletem nossos sentimentos, seria a expressão do corpo em relação
a interação social (COSTA et al. 2002).

O esquema corporal corresponde ao
corpo como um todo e como, por meio dele, a
criança é capaz de compreendê-lo como fonte
de comunicação com o mundo exterior, está
diretamente ligado a personalidade da criança
(COSTA et al. 2002).

A tonicidade se refere a capacidade
do indivíduo para tomada de ações do corpo,
ou seja, integra entre várias partes do sistema
nervoso para que se possa realizar um determinado movimento. Por fim a coordenação global ou motricidade ampla, representa a ação
simultânea e diferente de vários músculos para
execução dos movimentos voluntários, como
exemplo, o caminhar.A psicomotricidade trabalhada em conjunto com a educação física na
educação infantil favorece o desenvolvimento
do aluno como um todo, desde a parte emocional, intelectual e corporal. Desse modo o amadurecimento ocorre de forma integrada, do qual
o aluno, ponto central, desenvolve coordenação
motora, sua individualidade, linguagem e socialização (COSTA et al. 2002).

O equilíbrio se refere a capacidade
da criança de sustentar uma determinada posição, parado ou em movimento, utilizando a
combinação dos músculos para uma determinada atividade, por exemplo, se sustentar em
um pé só. Os exercícios de lateralidade ajudam
a criança a dominar um dos lados do corpo,
como exemplo, fechar o olho direito ou esquerdo.O ritmo também é empregado na educação
infantil seguindo conceitos da psicomotricidade, por meio do ritmo a criança organiza o funcionamento do seu corpo abordando o organismo como um todo, como coração, pulmão
ou ritmo psicológico, o qual ocorre durante
a realização de atividades das quais o aluno
deve participar e prestar atenção na atividade
para não errar o ritmo, exemplo, cantigas de
música e o uso do corpo como instrumento
musical (COSTA et al. 2002).

A função motora, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo na criança
estão intimamente relacionados. A psicomotricidade quer justamente destacar a relação existente entre a motricidade, a mente e a afetividade e facilitar a abordagem global da criança por
meio de uma técnica e quando aplicada à educação física se torna multidisciplinar, abrangendo a relação entre o desenvolvimento intelectual
A organização espaço-temporal é a ca- e motor da criança (COSTA et al. 2002).
pacidade do aluno de conseguir se orientar em
relação a objetivos, às pessoas ou seu próprio
A Educação Física somada aos demais
corpo, exemplo, embaixo, em cima, do lado di- propósitos estabelecidos pela Psicomotricidade
reito ou do lado esquerdo, como exemplo uma para o desenvolvimento da criança durante a
brincadeira antiga conhecida popularmente Educação Infantil é uma ferramenta fundamental
como “vivo ou morto”.A motricidade fina se re- para o processo de aprendizagem, do qual se
fere aos movimentos mais precisos das mãos deve viabilizar o maior número de possibilidae dos dedos, como exemplo, a escrita. Na psi- des e ações para a construção cognitiva, afetiva
comotricidade a motricidade fina pode ser tra- e motora dos alunos (COSTA et al. 2002).
balhada com o recurso de contornos, formas
diferenciadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil, inicialmente, precisa ser compreendida em toda a sua importância
para o processo de desenvolvimento da criança. Durante essa etapa, a criança adquire conhecimentos de acordo com as experiências exploradas em sua rotina educacional, neste sentido,
cabe valorizar a primeira etapa da educação como alicerce para as futuras aprendizagens.
Como as brincadeiras são ações inerentes a criança, adotar práticas lúdicas que possam conciliar aprendizagem ao brincar continuam sendo recursos indispensáveis para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais. Brincando a criança se
solta, relaxa seu corpo e cérebro permitindo fluidez do conteúdo pedagógico intrinsecamente
abordado, a absorção do conhecimento se dá de maneira espontânea e prazerosa.
Nesta concepção vale ressaltar a Psicomotricidade e Educação Física como práticas
multidisciplinares capazes de promover o desenvolvimento do sujeito em relação ao conjunto
de expressões intelectuais e corporais. O corpo e a mente estão integralmente se relacionando, portanto, promover possibilidades de aprendizado de diversas maneiras, enriquecendo o
repertório voltado para as práticas de ensino requer do pedagogo dedicação contínua aos estudos, transformando seus saberes em oportunidades de desenvolvimento durante o processo de
aprendizagem, tornando o espaço pedagógico em um mundo de possibilidades do qual o aluno
poderá explorar, questionar, interagir, desenvolver-se. Adotar práticas de ensino significativas,
com ações psicomotoras na Educação Física durante a etapa da Educação Infantil estimula o
desenvolvimento integral da criança, em sua totalidade.
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EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL: A
EDUCAÇÃO COMO FATOR CONTRIBUINTE PARA
A RESSOCIALIZAÇÃO DE RECLUSOS

RESUMO: A educação no sistema prisional tem sido usada tanto para cumprir a legislação, que
prevê que todos os apenados tenham acesso garantido a educação, para ressocializar e reintegrar os presos a sociedade. Entretanto, existem ainda muitos preconceitos a serem superados. O artigo tem como principal objetivo trazer reflexões sobre a contribuição da educação
do sistema prisional para a ressocialização do recluso. Para atender o objetivo procedeu-se
com pesquisa bibliográfica com base em referenciais teóricos já públicos. O referencial estudado mostrou que a reclusão ou mesmo ao passo que cumpre outros tipos de penas, como
as que acontece em regime aberto ou semiaberto, a educação assume um papel ainda mais
relevante para os sujeitos privados de liberdade que precisam redesenhar suas perspectivas e
reaprender conceitos. Nesta perspectiva, a garantia de um sistema educacional de qualidade
no tocante do sistema carcerário se torna um desafio complexo e urgente a ser enfrentado.

Palavras-chave: Criança; Adolescente; ECA; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

questão da violência e da criminalidade é pauta de inúmeras discussões buscando meios para condicionar mais segurança à população, ressocializar aqueles
que cumprem pena e, como puni-los de modo que reprima a prática de crimes,
entre tantos outros assuntos. Neste sentido, o direito à educação assegurado pela Constituição
Federal do Brasil (CFB) de 1988, enquanto direito fundamental de cunho social traz que a educação é tão importante quanto outro direito, visto que é parte inerente ao sujeito.
A educação no sistema prisional tem sido usada tanto para cumprir a legislação, que
prevê que todos os apenados tenham acesso garantido a educação, para ressocializar e reintegrar os presos a sociedade. Entretanto, existem ainda muitos preconceitos a serem superados.
A aplicação da pena não tem apenas um papel coercitivo, mas também um papel social e é nesse papel que a pedagogia carcerária entra em cena, e que tem por objetivo educar
e apresentar o preso para a sociedade como sujeito mutável e merecedor de oportunidade de
ressocialização e reintegração na sociedade, uma vez que, tenha sido trabalhado sua educação
técnica, política e social, o recluso se encontra apto para a volta ao convívio social.
Neste contexto, nota-se a educação diferenciada que surge no sistema prisional e o
quanto possui importância para o processo de ressocialização do recluso. Tomando como base
essa linha composta por múltiplas especificidades se encontra o pedagogo, que passa a ser
inserido no meio social, como um modo de auxiliar e despertar o processo de reeducação social
das pessoas que estão privadas de liberdade.
A escolha do tema se justifica por observar o crescimento da criminalidade, não apenas
no Brasil, mas em todos os contextos sociais e perceber que o sistema carcerário se encontra
praticamente falido, visto que seu processo de ressocialização não atende as necessidades de
apenados. Deste modo, tendo em vista a importância da pedagogia no cárcere, assim como a
relevância dos professores nesse sistema, se faz necessário investigar, discutir e refletir sobre o
tema proposto.
O artigo tem como objetivo geral trazer reflexões sobre a contribuição da educação do
sistema prisional para a ressocialização do recluso. Para atender o objetivo principal tem-se os
seguintes objetivos específicos: discutir sobre a educação enquanto direito fundamental; buscar
nos referenciais teóricos informações sobre a pedagogia do cárcere e; verificar a importância da
educação para a ressocialização e integração do sujeito privado de liberdade.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com base em referenciais teóricos já públicos.
Espera-se que este trabalho possa trazer luz ao tema proposto e despertar o interesse sobretudo
no meio acadêmico para que sejam realizadas pesquisas aprofundadas sobre o assunto, tendo
em vista que é um tema ainda em construção na literatura.
A literatura estudada, embora ainda escassa, traz que a reclusão ou mesmo ao passo
que cumpre outros tipos de penas, como as que acontece em regime aberto ou semiaberto,
a educação assume uma função ainda mais relevante para aqueles que precisam redesenhar
suas perspectivas e reaprender conceitos. Neste contexto, a garantia de um sistema educacional
de qualidade no tocante do sistema carcerário se torna um desafio complexo e urgente a ser
enfrentado.
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ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO
FUNDAMENTAL
Os direitos sociais fundamentais consideram a redução das desigualdades sociais,
os quais são serviços que devem ser amparados pelo Estado, configurando contribuições
positivas. A educação é um direito fundamental e consequentemente é dever do Estado sua
satisfação. Conforme disposto na CFB, a garantia a educação é fator essencial para o desenvolvimento de uma nação (BRASIL, 2016):
“São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição” (BRASIL, 2016, p. 18).

A CFB prevê que a educação é um direito de todos e dever do Estado, e tem por
objetivo o desenvolvimento pleno dos sujeitos,
seu preparo para exercer a cidadania e sua
qualificação para atuar na seara laboral, carecendo ser incentivada e promovida em conjunto com a sociedade, endereçando ao Estado
o dever de efetivação do direito à educação
(DUARTE, 2007).

Os direitos fundamentais são aqueles concernentes à pessoa humana. Embora
sua historicidade se confunda com a história
do advento da Constituição estatal moderna,
cuja essência e razão estão focados na proteção e reconhecimento da dignidade humana e
dos direitos fundamentais do homem, trazendo
consigo os atributos da inalienabilidade, a universalidade, a imprescritibilidade e da irrenunO direito à educação não é um assunto ciabilidade (DIMOULIS; MARTINS, 2008).
recente, tão pouco perceptível ou ultrapassado,
O direito à educação se destaca dentre
visto que o homem sempre demonstrou interesse em aprender cada vez mais. Entretanto, os direitos sociais, o vocábulo educação posé certo que o direito fundamental à educação sui raízes no latim educatio/educationis, logo
está as margens da sociedade, pois a sua efe- educação indica a ação de alimentar, de criar,
tiva implementação é um desafio secular. O Es- de gerar um alicerce cultural. A educação é
tado sempre demonstrou um interesse teórico capaz de proporcionar o desenvolvimento plesobre a educação, assim, mesmo que de ma- no da personalidade humana e é um requisito
neira tímida esse direito esteve intitulado nas essencial para a construção da cidadania (LEITÃO, 2014).
principais Leis do país Duarte (2007):
Além da previsão constitucional, há
uma série de outros documentos jurídicos que
contêm dispositivos relevantes a respeito do
direito à educação, tais como o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil, no
livre gozo de sua soberania, a 12 de dezembro
de 1991, e promulgado pelo Decreto Legislativo n. 592, a 6 de dezembro de 1992; a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n. 9.394/96), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), o Plano Nacional de
Educação (Lei n. 10.172/2001), entre outros
(DUARTE, 2007, p. 692).

É por meio da educação que o sujeito
compreende o alcance de suas liberdades, o
modo de exercício de seus direitos e, sobretudo a importância de seus deveres, assim, permitindo a integração em um meio democrático
e efetivamente participativo. Além de passaporte para a cidadania, a educação é um meio
necessário e eficaz para a evolução de todo e
qualquer Estado do Direito, considerando que
a qualificação para o mercado de trabalho e a
capacidade crítica dos indivíduos é fundamental (DUARTE, 2007).
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Na CFB, o processo de alfabetização
é disciplinado a Educação Básica (EB) como
obrigatória e gratuita, e o dever do Estado com
a EB será efetivado mediante a garantia ensino
obrigatório e gratuito, mesmo para os que não
tiveram acesso ao ensino na idade adequada
(BRASIL, 2016):
I–educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria; II–progressiva universalização do ensino médio gratuito; III–atendimento
educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino; IV–educação infantil, em creche e
pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade; V–acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI–oferta de
ensino noturno regular, adequado às condições
do educando; VII – atendimento ao educando,
em todas as etapas da educação básica, por
meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 2016, p. 124).
A educação pode ser entendida como
uma etapa de desenvolvimento da capacidade
moral, intelectual e física dos sujeitos de modo
geral, dirigida para a melhor integração, tanto
individual quanto social. Todavia, a educação
representa muito mais do que isso, pois pode
ser vista como uma prática contínua e intermitente de construção e recebimento de informações, que vão estabelecendo com o tempo,
sendo o sujeito influenciado por esta prática
com o tempo, ao mesmo tempo que está também o influencia, assim contribuindo para o desenvolvimento do meio em que está inserido e
si mesmo Vasconcelos e Brito (2014):

Sendo a educação uma prioridade, é
preciso que todo o país à assuma como tal
não só no discurso, mas expressa em verbas
suficientes para que esta cumpra seu papel.
Cabe ao professor denunciar a pouca prioridade que se dá a educação, com seu discurso
e com ações eficientes, buscando engajar a
sociedade em sua luta pela mudança. Não é
um movimento fácil, nem resultados imediatos,
mas é uma luta, para o professor democrático, é direito e dever (VASCONCELOS; BRITO,
2014, p. 84).
A educação abrange contempla processos de formação, que se desenvolvem no
contexto familiar, no trabalho, nas convivências
entre pares, nas instituições pedagógicas, nos
movimentos sociais, organizações e movimentos sociais, manifestações culturais. A educação, portanto, é um direito humano fundamental
e tem valor incontestável, sendo considerada
como um dos direitos sociais mais relevantes,
para tanto cabe ao Estado o dever jurídico de
concretizá-la na prática enquanto direito adquirido (LEITÃO, 2014).
Cabe ao Estado a criação de políticas
públicas e condições objetivas que oportunizem o acesso pleno ao sistema educacional,
sendo isso uma regra institucional eficaz e direta. Ressalta-se que somente o trabalho educacional garante uma verdadeira educação capaz de transformar a realidade, desse modo
a educação, não consiste apenas em uma
adoção ou imposição, mas sim uma devolução
dos fatores e conteúdos coletados no próprio
meio social, os quais após serem sistematizados e organizados são devolvidos aos sujeitos
na busca de uma constituição de consciência
crítica perante ao mundo, sendo assim, o ser
humano, um ser em construção, toma consciência do seu inacabamento e busca por meio
da educação a realização plena da sua pessoalidade (LEITÃO, 2014).
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A educação tem como principal objetivo a formação de cidadãos para a liberdade
e para o conhecimento, pela possibilidade de
alternativas ou opções, ou seja, formar para a
cidadania, a plenitude dos direitos e sobretudo,
formar para dignidade humana. É importante
tornar claro que a somente a educação pode
propiciar o mais rico desabrochar e a mais larga atuação das faculdades psíquicas e físicas
de cada pessoa, sendo capaz de proporcionar
autoconhecimento, assim como o conhecimento sobre o local em que está inserido (DUARTE, 2007).

Com fundamentos nos direitos humanos, na CFB e nos princípios universais da
educação, a dignidade da pessoa humana
com base em princípios éticos é o seu maior
valor, assim como fundamentos para todos os
demais direitos, entre estes a educação como
um dever do Estado e direito de todos. Assim o
papel reparador da educação, sobretudo para
as pessoas no cárcere não significa somente o
acesso a um direito muitas vezes negado, mas
também uma paridade com todos os cidadãos
na busca pela construção de uma sociedade
democrática (RIBEIRO; MACHADO, 2016).

Desse modo, a ausência da educação
impossibilita a evolução da própria potencialidade do ser humano, permanecendo como
um projeto interrompido de maneira prematura,
em razão da ausência dos meios necessários
à sua realização. Fatos este que é profundamente lamentável para o meio social, pois não
se trata de um projeto qualquer, mas sim de
pessoas, cuja dignidade fica profundamente ferida quando se nega a pessoa a possibilidade
de se desenvolver como tal, por intermédio da
educação (VASCONCELOS; BRITO, 2014).

A educação no cárcere, legalmente, é
um tipo educacional que visa escolarizar, qualificar e formar pessoas encarceradas temporariamente para que após o cumprimento da
pena possam se reinserir com dignidade no
meio social, assim como no mercado de trabalho, já que os apenados, em sua maioria, trazem consigo baixa ou nenhuma escolarização
(PEREIRA, 2011).

Grande parte das pessoas encarceradas necessitam de uma educação diferenciada
e ampla para que adquiram saberes, conhecimentos e práticas que lhes proporcionem a
PEDAGOGIA DO CÁRCERE
reconstrução de sua social e produtiva. A eduA educação é mola propulsora, é força cação no sistema carcerário é condição fundaque transforma a sociedade vigente em condi- mental para transformar a realidade do sistema
ções mais humanizadas, e a pedagogia social prisional (PEREIRA, 2011).
é recurso dessa humanização ao oportunizar
A prisão possui aspectos próprios que
a inclusão, valorização da vida, humanização
e ressocialização dos sujeitos, se opondo ao fazem com que em seu interior se desenvolva
limiar da barbárie. No decorrer da história exis- um sistema social diferenciado, em face de extem lutas e discussões em torno dos direitos tremo autoritarismo e às relações de poder trahumanos contra violência e crimes de toda es- duzidas em violência. Somado a esses fatores,
pécie, necessitando de um sistema pedagógi- o fato da reabilitação no cárcere proposta para
co voltado para a vida das pessoas (RIBEIRO; sujeitos apenados se resumi, na maioria das
vezes, a uma dócil adaptação a vida na prisão
MACHADO, 2016).
seguindo procedimentos e normas, portanto, a
anulação do indivíduo e não uma preparação
para uma futura vida em sociedade. A educação desempenha uma função essencial com
fator de transformação social e pessoal (VIEIRA; MENDES, 2016).
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A esse respeito, nota-se que ofertar
educação em contextos de cárceres se constitui como um meio de ampliar as possibilidades
de gerar um projeto genuíno de inserção econômica e social na saída do sistema prisional
e, sobretudo, como ressignificação do tempo
que se transcorreu na mesma. A pedagogia
no cárcere é um desafio para os pedagogos,
“sendo de extrema importância que esse profissional procure agregar conhecimentos além
da pedagogia, com o objetivo de auxiliar no
exercício dessa função” (FERNANDES; ANDREATA; RIBEIRO, 2012, p. 8).
Nesta perspectiva é importante perceber que o processo de ensino e aprendizagem
ocorre em diferentes contextos, nos quais a
atuação do professor é fundamental. Contudo,
a formação do homem, seja na sala de aula
ou dentro das prisões precisa de um profissional capaz e preparado para lidar com a prática educacional sistematizada ou não. Deste
modo, espera-se que a educação proporciona
aos apenados uma reflexão sobre seus comportamentos, regras e práticas com intuito
de contribuir para a reinserção social (SILVA,
2013).
Para a pedagogia, é essencial ao professor se aproximar dos múltiplos espaços nos
quais existe a necessidade de debater sobre
as contradições e os paradoxos que permeiam
o meio social e se refletem nas práticas no âmbito das instituições totais, seja esta escola,
hospital ou mesmo a prisão. Sendo assim, o
desafio que se submete ao pedagogo no sistema prisional é ter a compreensão que, por
meio de seu trabalho, o direito e a educação e
a qualificação profissional para os encarcerados deve ser assegurado com intuito de garantir uma melhoria nos processos educacionais
e, consequentemente uma reinserção social
favorável (VIEIRA; MENDES, 2016).

GESTÃO NO SISTEMA PRISIONAL
Poucas são as pesquisas publicadas
que tem a gestão nos sistemas prisionais com
foco. Além disso, embora exista normas, Leis
e algumas práticas direcionadas para a formação e desenvolvimento social e pessoas das
pessoas privadas de liberdade, as prisões no
Brasil, se caracterizam por ser ambientes organizados a partir de saberes associados à segurança pública, fazendo com que práticas punitivas prevaleçam, em detrimento da preparação
dos indivíduos para o convívio em sociedade
(TEIXEIRA; SILVA; LIMA, 2015).
Deste modo, a formulação de um modelo de gestão para o sistema prisional tem
como grande desafio arquitetar e implantar
metodologias estratégicas e operacionais que
privilegiem o desenvolvimento dos apenados,
buscando, em um conjunto mais amplo de
ações, romper com o crescente processo de
encarceramento e os ciclos coletivos e individuais de prisão, soltura e aprisionamento. Para
que isso aconteça é fundamental rever os métodos de gestão e administração que vigoram
no sistema prisional (MARQUES, 2015).
Entretanto, mesmo que o cenário de
superlotação das unidades prisionais seja central para violar os direitos das pessoas que
cumprem pena, é certo que ele não deve ser
considerado como o único motivo dos problemas carcerários. “A análise do cenário nacional revela que não há correlação direta entre a
taxa de ocupação de unidades e a qualidade
dos serviços penais” (BRASIL, 2016, p. 12),
havendo vários outros elementos que são próprios da gestão pública que interferem de forma positiva ou negativa no sistema prisional.
No Brasil, a gestão no sistema prisional é carente de concepções que alicerçam
a sua especificidade, prevalecendo saberes
emprestados de outras áreas, em especial do
conhecimento importado da atividade policial.
Essa lacuna tem impacto forte na formatação
de fluxos e rotinas que não alicerçam de for1254
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ma adequada os o acesso dos apenados aos
direitos, políticas e serviços que a Lei de Execução Penal prevê, sendo fundamental o estabelecimento com maior clareza das diferenças
entre a política de segurança pública e a política prisional e penal (BRASIL, 2016).
O fato de a prisão ser o lugar do crime
e de pessoas que não seguem a Lei faz que
a discussão em torno das rupturas ou transformações políticas com o seu método de gestão
não seja algo atrativo a sociedade civil organizada e nem a opinião pública. O estigma do
sistema prisional afasta de sua discussão pessoas que podem contribuir para transformá-la
e melhorá-la. É importante compreender que
os problemas de gestão de unidades prisionais
são problemas políticos, e, assim como toda e
qualquer outra discussão nacional deve envolver diferentes setores da sociedade, visto que
os problemas de segurança afetam todas as
pessoas indistintamente (BARROS; JORDÃO,
2016).
De acordo com Centro de Estudos
de Segurança e Cidadania (CESeC) (BRASIL,
2002, p. 129) não é necessário estar ocupando um cargo de chefia para se ter noção das
dificuldades existentes na gestão de uma unidade prisional. Portanto, pode-se observar que
o elenco dessas dificuldades é em maior ou
menor grau conhecido pelos colaboradores
(MARQUES, 2015).
A principal inovação que se busca com
a gestão de sistemas prisionais é estruturar
as características organizacionais que devem
compor a política prisional do país, sobretudo,
buscando integrar os sistemas prisionais em
um amplo conjunto de políticas sociais e públicas. Neste contexto, uma gestão prisional
de forma transformadora deve centrar em uma
abordagem que cause um dano menor às pessoas apenadas, assim como reduzir as diferenças entre a passagem pelo estabelecimento
prisional e a vida em sociedade civil (RICAS et
al., 2017).

Assim, o dia a dia das prisões, devem
ser marcados pelo constante fluxo de pessoas
entre os diversos espaços, assegurado por rotinas e procedimentos que garantam a matrícula, assim como a presença de pessoas encarceradas nas distintas atividades de trabalho,
esporte, educação, cultura, etc. Presença essa
que deve ser antecipada por processos de inclusão que permitam a identificação dos trajetos e potenciais de cada pessoa e construir
com os apenados um Projeto Singular Integrado (BRASIL, 2016). Além disso, um importante
e permanente cuidado que o gestor prisional
deve ter é o de agir estritamente de acordo
com os ditames legais.
Os gestores prisionais, assim como as
regras e regulamentações, devem apoiar suas
condutas nos princípios que regem a administração do setor público, quais sejam, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, pois estes respaldam seus atos que devem
levar ao bem estar de toda população carcerária. Assim, a gestão com respaldo nesses
princípios acaba por legitimando a atuação do
gestor para uma melhor administração pública.
Diante disso, enquanto as normas apresentam
um caráter mais restritivo, os princípios acabam
alargando e consequentemente legitimando a
atuação do gestor, quando busca obter eficiência no serviço público (RICAS et al., 2017).
Portanto, é preciso trabalhar a ação e
atuação do gestor prisional com respaldo no
princípio da eficiência para avaliar quais os
meios e métodos que o gestor de sistemas
prisionais precisa desenvolver para efetivação
do objetivo de ressocialização das pessoas
privadas de liberdade, assim como, também é
preciso identificar como a gestão prisional está
sendo realizada e a partir do diagnóstico montar uma estratégia de mudança. Diante desse
preocupante quadro o gestor deve compreender seu papel como um agente de transformação e estar preparado e motivado para buscar
soluções (MARQUES et a., 2015).
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EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
COMO MEIO DE RESSOCIALIZAÇÃO
DOS RECLUSOS
O direito à educação previsto na CFB
define a política de atendimento aos sujeitos
privados de liberdade, além disso, é importante
considerar que a educação é fundamental na
formação de qualquer pessoa, e se faz ainda
mais fundamental ao se tratar de pessoas em
conflito com a lei, os quais cumprem algum tipo
de medidas punitivas. Entretanto, “é dever do
governo arcar com a disponibilidade de atividades educativas, atividades que exigem o olhar
profissional de um pedagogo, profissional da
educação que também atua em ambientes formais” (SANTOS, 2015, p. 105).

possam visualizar meios e alternativas para a
própria vida, sobretudo e, de preferência fora
da delinquência (PENNA; CARVALHO; NOVAES, 2016).
A educação dentro deste ambiente tem
que ser vista como uma educação acima de
tudo transformadora, com a finalidade de conscientizar os detentos, fazê-los compreender
seus deveres e direitos de cidadania, e fazer
com que preservem os seus valores culturais
(SANTOS, 2015, p. 105-106).
Essa educação tem como principal finalidade a formação integral do aluno, contribuindo assim para o processo de reinserção
social. Ao passo que profissional da educação, o pedagogo, no decorrer de suas ações
no ambiente prisional deve ser visto como um
mediador, enfatizando o conhecimento prévio
do aluno e também introduzindo “suas vivências práticas, ou seja, gerando uma relação de
troca epistemológica, quebrando o paradigma
tradicional de que somente o professor detém
o saber na sala de aula” (SANTOS, 2015, p.
106).

A educação no sistema carcerário traz
consigo dois elementos explicativos desse cenário: reeducação e socialização. Por reeducação entende-se a educação por meio do processo de aprendizagem, em especial aqueles
que não tiveram oportunidades no período devido. Ressocialização por sua vez “diz respeito
à educação com base em normas disciplinadoras, preparando o indivíduo para sua reinserAo discutir sobre os sujeitos apenados
ção no mundo social e do trabalho” (PEREIRA;
é preciso ter em mente que se fala de pessoPEREIRA apud PEREIRA, 2011, p. 48).
as que estão temporariamente com a liberdade
cerceada pelo Estado e que nesse tempo de
O ato intencionado de educar deve ser
privação, paradoxalmente, buscam ressignifisempre contextualizado, pois, o aluno não é
car sua vida. Assim sendo, é nesse tempo que
um ser passivo, é um agente que interage, é co
a educação cumpre seu papel, contribuindo de
participante no próprio processo de desenvolvimodo efetivo no processo de ressocialização
mento, mas sobretudo é dependente da intera(BRUNKEN, 2013).
ção de outras pessoas. Portanto, o sentimento
de acolhimento e de consideração deve ser a
“Educação e prisão pelo próprio signicondição primária para entrar em um procesficado da palavra formam um par incoerente,
so de busca da construção de si e da própria
contraditório, enquanto uma busca a libertação
construção identitária, ou seja, a busca pela
do conhecimento a outra aprisiona como forma
dignidade da pessoa humana (CUNHA, 2010).
de controle, de gerar mudança” (BRUNKEN;
SCHOTTEN, 2014, p. 11). Sendo este um dos
Cabe ao professor que atua em amgrandes desafios da pedagogia no cárcere, a
bientes prisionais criar meios para que se esqual requer mais do que o domínio de saberes
tabeleçam condições positivas, do sujeito com
teóricos, pois precisa compreender a realidaseus pares, do sujeito com o meio social e do
de dos direitos violados, buscando ações que
sujeito com o seu eu. Sendo assim, a educapermitam ao aluno recluso o desenvolvimento
ção e seu fornecimento nas prisões deve estar
de práticas sociais que os levem a conquistar
comprometida auxiliando os presos na conssua autonomia.
trução de novos caminhos e, contribuindo para
a autonomia dos indivíduos de maneira que
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação torna possível a reeducação das pessoas encarceradas, mas é necessário
quebrar paradigmas de que apenas privando o ser humano de liberdade ele será transformado
em sujeito apto a retornar a sociedade. A educação no sistema prisional necessita de mudanças
extremas em múltiplos sentidos, pois é preciso valorizar o trabalho do professor que atua nesse
ambiente
A educação é um importante elemento no processo de ressocialização do sujeito privado de liberdade, entretanto, é apenas um dos elementos, pois é preciso que sejam construídas
outras políticas a favor desse público, a qual lhe garanta direitos que não finda porque estão
presos. Entretanto, nota-se que a educação no cárcere ainda está em fase de desenvolvimento,
embora uma importante questão já se perceba quando se propõe educação no sistema prisional, que é o deslocamento total entre as finalidades da educação e as finalidades da prisão e da
pena, e é essa tarefa que precisa ser assumida pela Pedagogia.
É notório que a educação no sistema carcerário não para todas as pessoas devida questões externas e internas da prisão. A falta de espaços acadêmicos dentro das prisões dificulta as
aulas, como também a escassez de profissionais da educação. Grande maioria dos pedagogos
não exercem a docência em ambiente prisional, sentem medo, receio de discutir sobre o assunto, preconceito, e até mesmo falta de informação sobre esse ambiente de ensino.
Portanto, aí está a importância de discutir sobre o tema na formação inicial no curso de
pedagogia e refletir sobre as múltiplas atuações do pedagogo, quebrando tabus de que o curso de pedagogia forma profissionais somente para atuação em sala de aula. Além disso, essa
pesquisa não esgotou o tema, portanto, para novos estudos sugere-se pesquisas aprofundadas
sobre a pedagogia no cárcere e seu papel na ressocialização dos sujeitos privados de liberdade.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A
EDUCAÇÃO
RESUMO: A música faz parte da humanidade. Ela está presente nas mais diversas culturas, grupos sociais e espaços. Este trabalho visa identificar os benefícios do estudo de música para o
contexto educacional. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, onde foram averiguadas as possíveis contribuições que a música pode trazer para o ser humano. As diversas
legislações acerca do ensino musical nas escolas, nos leva a compreender a importância de
pleitear cada vez mais pelo seu lugar de significado como uma linguagem estruturada. Relacionar música, educação e socialização é uma tarefa importante ao meio educacional, pois
apresenta-se atual e de significado relevante. Cada vez mais, a música está presente na educação não-formal, como por exemplo nas diversas Ongs espalhadas pelo país, onde oferecem
por meio do ensino musical, acesso aos mais diversos estímulos artísticos, sociais e educacionais. Autores como GAINZA (1998), SOBREIRA (2017), SANTOS (2010), BELLOCHIO (2003),
FIGUEIREDO (2013) e GRANZA (2006) são defensores da educação musical em todas as
etapas da educação básica de forma eficiente, de modo a garantir o acesso a todos os estudantes a um ensino de qualidade. A ligação de Paulo Freire com ideias educacionais musicais,
faz-se presente e atual para a presente discussão, uma vez que o autor enfatiza a grande importância da comunicação, de saber se comunicar com o mundo de forma crítica, respeitando
a grande diversidade cultural brasileira. A educação musical na educação básica brasileira
necessita ser foco de atenção constante através de ações e estudos, para então, garantir o
acesso todos os estudantes.
Palavras-chave: Educação Musical; Educação Básica; Música; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

A

o longo da história da humanidade a música esteve sempre presente e influente
nas sociedades. Tão antiga quanto o homem, a música primitiva era usada para
exteriorização de alegria, prazer, amor, dor, religiosidade e os anseios da alma. A
música faz parte da cultura de cada povo. Quando temos contato com a música de um determinado povo, passamos a conhecer muito sobre sua história, suas crenças, costumes, festividades, vestimentas, valores e o modo das pessoas se relacionarem.
Qual seria de fato a influência da música para a sociedade? E para o contexto educacional? Analisar as relações entre música e sociedade são relevantes ao contexto educacional
para então, compreender as relações de troca simbólicas. A capacidade dos indivíduos de
constituir grupos, de criar e compartilhar conceitos, comportamentos e produtos dentro de um
determinado meio, e a forte utilização da música nos distintos contextos sociais da humanidade,
demonstram que os fenômenos musicais, determinados pela cultura e também determinantes
dessa, estão presentes nos mais variados universos ocupados e estabelecidos pelo homem em
seu convívio social.
A maneira como uma música é usada pode determinar sua função, o que não significa
que a música tenha sido elaborada para aquela função. O “uso”, então, se refere à situação
na qual a música é aplicada em ações humanas; a “função” diz respeito às razões para o seu
emprego e, particularmente, os propósitos maiores de sua utilização. Para compreender uma
expressão musical de forma contextualizada com os valores e significados que a constituem
é necessário buscar um entendimento dos aspectos fundamentais que caracterizam, social e
culturalmente, essa manifestação. A música transcende os aspectos estruturais e estéticos se
configurando como um sistema estabelecido a partir do que a própria sociedade que a realiza
elege como essencial e significativo para o seu uso e a sua função no contexto que ocupa.
A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de modalidade
que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável
de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em
questões reflexivas voltadas para o pensamento filosófico. Quando pesquisado, diversas definições para a palavra música são encontradas, porém de modo geral, é considerada a ciência e
também arte, na medida que as relações entre os elementos musicais são relações matemáticas
e físicas a arte se manifesta pela escolha dos arranjos e combinações. A música para alguns
estudiosos do assunto, é conceituada como “combinação harmoniosa e expressiva de sons
e como a arte de se exprimir por meio de sons seguindo regras variáveis conforme a época, a
civilização, etc”.
Gainza (1988, p.22), ressalta que “A música e o som, enquanto energia, estimula o movimento interno e externo do homem, impulsionando-o à ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferentes graus e qualidades”.
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O ENSINO MUSICAL NA HISTÓRIA
BRASILEIRA
O Decreto nº 1.331 de 17 de fevereiro de
1854, regulamentou a Reforma do Ensino Primário
e Secundário do Município da Corte. Este decreto
era destinado à então capital do Brasil, mas, vale
ressaltar que o que acontecia no Rio de Janeiro
servia como referência para o restante do país:
Das escolas públicas; suas condições e
regimentos [...]
Art. 47. O ensino primário nas escolas públicas compreende:
A instrucção moral e religiosa, A leitura e
escripta, As noções essenciais da gramática, Os
princípios elementares da arithmetica, O sistema
de pesos e medidas do município. Pode compreender também: O desenvolvimento da arithmetica
em suas aplicações práticas, A leitura explicada
dos Evangelhos e noticia da história sagrada, Os
elementos de historia e geographia, principalmente do Brasil, Os princípios das sciencias physicas
e da história natural aplicáveis aos usos da vida, A
geometria elementar, agrimensura, desenho linear,
noções de música e exercícios de canto, gymnastica, e um estudo mais desenvolvido do systema de
pesos e medidas, não só do municipio da Côrte,
como das provincias do Imperio, e das Nações
com que o Brasil tem mais relações commerciaes
(BRASIL, 1854, artigo 47, Capítulo III).
O decreto mencionado nos apresenta o
ensino de música em um mesmo patamar que a
geometria elementar e o desenho linear, pois o uso
da palavra “pode” dá um caráter de não obrigatoriedade para os componentes curriculares citados.
Em 14 de Julho de 1934, o governo brasileiro amplia o Canto Orfeônico a todo território
brasileiro, com base no Decreto n. 18.980, de 18
e abril de 1931, o Decreto nº 24.794:
Considerando que o ensino do Canto Orfeônico, como meio de renovação e de formação
moral e intelectual, é uma das mais eficazes maneiras de desenvolver os sentimentos patrióticos
do povo; Considerando a utilidade do canto e da
música como fatores educativos e a necessidade
de difundir, disciplinar e tornar eficiente e uniforme
a sua pedagogia,

DECRETA:
Art. 1º Fica criada, no Ministério da
Educação e Saúde Pública e subordinada ao
respectivo ministro, a Inspetoria Geral do Ensino Emendativo, a que ficarão afetos os serviços relativos à Educação Física e ao Canto Orfeônico que sejam da competência do referido
ministério [...].
Art. 11. O ensino do Canto Orfeônico
previsto pelo decreto n. 19.890, de 18 de abril
de 1931, fica extensivo a todos os estabelecimentos de ensino dependentes do Ministério
da Educação e Saúde Pública. Paragrapho unico. Nos estabelecimentos de ensino superior,
commercial e outros, que serão previstos em
regulamento, o ensino do Canto Orfeônico será
facultativo.
Art. 12. O ensino do Canto Orfeônico
em todo o país obedecerá a normas estabelecidas pelo Governo Federal e fica obrigatório
nas escolas primárias dentro do que dispuser
a legislação em vigôr. Paragrapho unico. Para
cumprimento do disposto neste artigos, serão
feitos os necessários acordos com os Governos estaduais e municipais, na forma da legislação Federal.
Art. 13. Fica criado o Curso Normal
do Canto Orfeônico que oportunamente será
instalado nos ginásios e cujo regulamento, elaborado pelo Ministério da Educação e Saúde
Pública, será submetido à aprovação da autoridade superior (BRASIL, 1934).
A grande questão agora era aliar conteúdos pedagógicos musicais com o sentimento
nacionalista, isto fez com que grandes nomes
surgissem, entre eles Villa Lobos, compositor
de raízes folclóricas. Villa Lobos logo ganhou
espaço no governo, aliando em seu método
de ensino musical, pautado no canto coletivo,
tendo como fundamentação questões cívicas
e nacionalistas entretanto, “é preciso ressaltar
que “Canto Orfeônico” é, ao mesmo tempo,
o nome dado para uma disciplina escolar e
uma proposta pedagógica” (SOBREIRA, 2017,
p.12).
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De acordo com Villa-Lobos: “nenhuma
arte exerce sobre as massas uma influência tão
poderosa como a música” (SANTOS, 2010, p.
40). Mas, para que o canto orfeônico atingisse
o patamar esperado, Villa-Lobos necessitava do
envolvimento de pessoas muito importantes para
este processo: os professores:

Muitas críticas foram atribuídas ao canto orfeônico. Uma das principais estava relacionada à necessidade de elevação de nível
cultural da população brasileira. Através desta suposta elevação cultural, aspectos como
contribuições de culturas denominadas menos
importantes como indígenas e africanas, eram
vistas com maus olhos e não faziam parte de
A criação do curso de formação de prouma cultura elitista.
fessores se destaca como fundamental para o
início e implantação do canto orfeônico nas esPor fazer parte do governo Vargas, que
colas. O próprio maestro se encarregou de ministrá-lo aos professores das escolas primárias ganhou cunho utilitarista, o canto orfeônico tomunicipais. Embora destinado principalmente a mou um lugar de forte crítica, deixando de lado
estes professores, foram aceitos também os de seu caráter educacional: “Desenvolvido durante o governo Vargas, o canto orfeônico acabou
escolas particulares (SANTOS, 2010, p. 43).
sendo relacionado ao autoritarismo e sofrendo
Outro recurso muito utilizado durante a questionamentos relativos às suas implicações
aplicação do canto orfeônico, eram as concen- políticas, em especial durante o Estado Novo”
trações orfeônicas, “realizadas em grandes espa- (SANTOS, 2010, p. 14).
ços como teatros, praças ou campos de futebol”
(SANTOS, 2010, p. 43):
A Lei 5.692/71, que modifica o ensino
Ocasião de prestar contas à sociedade
dos resultados do ensino da música, as concentrações proporcionaram demonstrações grandiosas de apoio ao governo, presente através de
representantes dos seus altos escalões ou do
próprio Getúlio Vargas. Após a implantação do
Estado Novo, aumentou a frequência dessas solenidades assim como o número de vozes e participantes (SANTOS, 2010, p.48).
As concentrações orfeônicas “proporcionaram demonstrações grandiosas de apoio ao
governo, presente através de representantes dos
seus altos escalões ou do próprio Getúlio Vargas” (SANTOS, 2010, p. 48). Estes momentos
eram muito importantes para os dois principais
atores envolvidos: a aceitação e apoio ao governo Vargas e ao canto orfeônico.
Pela imponência do espetáculo e pela repercussão que tiveram na alma popular, convém
destacar as demonstrações realizadas em 1935
e 1940, no estádio do “Vasco da Gama”, num
total de 30.000 e 40.000 vozes respectivamente;
a da praia do Russel, por ocasião da celebração
da Missa de São Sebastião, de H. Villa-Lobos, celebrada em 20 de janeiro de 1936, pelo cardeal
D. Leme, e outras (SANTOS, 2010, p. 87).

de 1º e 2º Graus no governo Emílio Garrastazu Médici, unifica as linguagens artísticas em
um mesmo componente curricular: Educação
Artística, com isto, professores que tinham a
formação em Desenho, por exemplo deveria a
partir de então, lecionar as demais linguagens
artísticas de forma polivalente.
A formação polivalente pretendida pelos cursos formadores de Educação Artística
não dava conta de formar um professor que
dominasse todas as áreas e as integrasse com
competência. Assim, o que ocorreu, em geral,
foi que o professor lecionava o que fosse de
sua maior competência, ignorando as outras
modalidades artísticas (SOBREIRA, 2008, p.
22).
O ensino musical passa então, a ser
parte integrante de um todo, a disciplina Educação Artística visava por sua vez, o desenvolvimento da sensibilidade através das artes, e
não o aprofundamento em uma determinada
linguagem artística, como ocorria com o canto
orfeônico.
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A educação artística não se dirigirá,
pois, a um determinado terreno estético. Ela se
deterá, antes de tudo, na expressão e na comunicação, no aguçamento da sensibilidade que
instrumentaliza para a apreciação, no desenvolvimento da imaginação, em ensinar a sentir,
em ensinar a ver como se ensina a ler, na formação menos de artistas do que de apreciadores de arte, o que tem a ver diretamente com
o lazer – preocupação colocada na ordem do
dia por sociólogos de todo o mundo, e com a
qualidade da vida (BRASIL, 1996, p. 11).

Chega-se à mais recente lei sobre o
ensino de música na educação básica: a Lei
11.769/2008, que altera a LDB:

Art. 1o O art. 26 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 6o:
Art. 26. ................................................................
............................................................
§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.”
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o Os sistemas de ensino terão 3
(três) anos letivos para se adaptarem às exigênPassados oito anos do fim da ditadu- cias estabelecidas nos arts. 1o e 2o desta Lei.
ra militar brasileira, foi promulgada em 20 de
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de
sua
publicação
(BRASIL, 2008).
dezembro de 1996, a segunda LDB, a Lei nº
9.394/1996; esta LDB encontra-se vigente e
teve base estruturada na Constituição Federal
O artigo 2º da lei acima apresentada,
de 1988. Entretanto, a educação musical ain- refere-se a obrigatoriedade das aulas de música
da não teve seu lugar de destaque merecido. serem ministradas por professores com formação
Queiroz (2012) é otimista em afirmar novos ru- específica em música. De acordo com Santos
mores com a nova lei:
(2011), as explicações para tal veto foram:
1) A música é uma prática social; 2) os
No que concerne ao ensino de arte, a profissionais atuantes na área não possuem forLDB avança, pois traz uma nova definição que, mação acadêmica, embora tenham competência
reconhecida; 3) esses profissionais estariam immesmo não sendo clara em relação às espe- possibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira
cificidades das diferentes linguagens artísticas em que este dispositivo está proposto (p.38).
que caracterizam o campo das artes, não utiliza mais o termo “educação artística”, o que, de
A pouca valorização da música como área
de
conhecimento
na educação básica, se deve a
certa forma, aponta para a não continuidade
das práticas estabelecidas nas escolas a partir um processo equivocado de políticas educaciodas definições da Lei 5.692/1971. [...] Toda- nais no decorrer da história educacional brasileira.
Granja (2006) afirma que:
via, mesmo que na lei não haja qualquer esA última vez que a música fez parte efetivapecificidade que evidencie que o termo “arte” mente do programa escolar foi durante o período
se refere ao ensino de artes visuais, dança, Vargas, com o polêmico e ambicioso projeto do
música e teatro, documentos oficiais publica- canto orfeônico [...] desde então o ensino musical
dos posteriormente com vistas a apresentar entrou em decadência, apesar de algumas tentatiorientações acerca de objetivos e conteúdos vas de reforma no âmbito educacional (p.14).
Para que a música seja inserida com seu
relacionados aos diferentes componentes curespaço de merecimento no contexto educacional,
riculares determinados na LDB, apresentam é necessário um forte esforço de todos que acredefinições mais precisas acerca dos contornos ditam no poder educacional do ensino musical na
e singularidades de cada área. Nesse sentido, educação básica. Entretanto, deve ser respeitada
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a importância que ensino musical apresenta na
trazem perspectivas mais claras, com informa- educação: “o ensino de música nas escolas deve
ções acerca das quatro linguagens artísticas ter como fim a formação de pessoas que sejam
que devem compor o ensino de arte na escola capazes de realizar seus projetos a partir de múltiplas linguagens” (GRANJA, 2006, p.14).
(p. 32-33).
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MÚSICA – UM IMPORTANTE
INSTRUMENTO DE SOCIALIZAÇÃO

e Wicke (1997, p. 194), “só podem sobreviver
pela ação no meio ambiente em que vivem,
sendo que a sobrevivência se processa mediante a ação de cooperar e agregar entre si”.

Alguns autores como Barenboim e Said
(2003), enfatizaram o potencial transformador
A música, neste contexto teórico, não
da música e o seu papel educativo mostrando se estrutura por si mesma, mas é estruturada
que o estudo da música é uma das melhores pelas pessoas, pela capacidade de se perceformas de conhecer a natureza humana:
ber e estruturar os sons do mundo material em
estruturas simbólicas em nível de consciência.
É por isso que me entristece tanto ver A música é social, não só porque está sendo
que, hoje em dia, a educação musical prati- produzida através do mundo material e social,
camente inexiste nas escolas. Educar significa mas também, por sua capacidade de simbolipreparar as crianças para a vida adulta; ensi- zar o mundo externo material e social tal qual
ná-las a se comportar e a escolher o tipo de está estruturado. Nessa perspectiva, a arte e,
gente que desejam ser. O resto é informação consequentemente a música, são entendidas
e se pode aprender de um jeito muito simples. como uma prática social e culturalmente constiPara tocar bem música, você precisa estabele- tuída e que, assim sendo, seu caráter não pode
cer um equilíbrio entre cabeça, coração e estô- ser visto fora da noção de sociedade como
mago. E, se um dos três não está presente ou algo à parte das formas simbólicas e culturais
está presente demais, você não pode usá-lo. manifestadas pelas pessoas (SHEPHERD e WIExiste alguma coisa melhor que a música para CKE, 1997).
mostrar a uma criança como é ser humano?
(BARENBOIM; SAID, 2003, p. 40-41).
A música é uma linguagem capaz de
O conceito de estrutura social é visto
como “fruto da diversidade de relações em
rede e como uma categoria importante para
compreensão da sociedade, de suas produções materiais e simbólicas” (SHEPHERD;
WICKE, 1997, p.194). Os autores assumem e
defendem a música como uma prática constituída social e cultural e, portanto, descartam o
entendimento da música como qualquer outro
artefato cultural, inclusive defendem que a música tem um distinto significado da prática da
linguagem assim como tem na comunicação.
Desenvolvem a ideia do corpo como um mediador da expressão musical e a música como
um dos construtores de processos simbólicos
e sociais, tornando-se uma atividade central
para as pessoas e sociedade.
Desta forma, Shepherd e Wicke (1997),
buscam identificar as lacunas que precisam
ser preenchidas a partir dos argumentos da
teoria cultural voltada para um verdadeiro entendimento da música como prática social.
Para entender a música como linguagem de
fundamental importância na vida humana, é
necessário refletir sobre as condições da manipulação do homem sobre o mundo material e
a construção de significados a partir da experiência e dos sentidos humanos. As pessoas,
como indivíduos, conforme afirmam Shepherd

provocar no ouvinte uma imprecisão de imagens, convidando nosso imaginário a se expressar e como consequência, revela também
nosso passado, nossas vivências, nossa criatividade e nosso mundo interior. Todas as experiências do ser humano são “peneiradas” por
situações vividas anteriormente, estando envolvida, entre elas, a vivência de sons e silêncios.
A música, assim, seria necessária ao indivíduo,
uma vez que essas manifestações sonoras
precoces constituem núcleos que encontram
nela satisfação e alívio (SHEPHERD e WICKE,
1997).
Indivíduos pertencentes a qualquer
classe social, tem direito de acesso aos códigos da cultura erudita porque esses são os
códigos dominantes - os códigos do poder.
É necessário conhecê-los, ser versado neles,
mas tais códigos continuarão como um conhecimento exterior, a não ser que o indivíduo tenha dominado as referências culturais da sua
própria classe social, a porta de entrada para a
assimilação do “outro”. A mobilidade social depende da inter-relação entre os códigos culturais das diferentes classes sociais (SHEPHERD
e WICKE, 1997).
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INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA
MÚSICA
Inclusão social é um o processo pelo
qual a sociedade se adapta para poder incluir,
em seus sistemas sociais gerais, pessoas com
necessidades especiais e simultaneamente,
estas se preparam para assumir seus papéis
na sociedade.
A inclusão social constitui, então, um
processo bilateral no qual as pessoas, ainda
excluídas e a sociedade, buscam em parceria
diminuir problemas, decidir sobre soluções e
proporcionar oportunidades para todos. Portanto, é um processo que contribui para construção de um novo tipo de sociedade através de
transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e externos),
equipamentos, aparelhos e utensílios, (mobiliário e meios de transporte) e na mentalidade de
todas as pessoas, portanto também da própria
pessoa com necessidades especiais.
Ao se detectar alguma abrangência da
exclusão, deve – se observar as suas manifestações, para então discutir as consequências e
os constrangimentos que tal realidade coloca
para o desempenho eficaz da ação pública e
governamental. Deve – se também encontrar
as consequências para políticas de intervenção
que sejam, além de eficazes, sustentáveis dos
pontos de vista econômico, social e cultural.
No combate à exclusão, desenvolveu-se o atendimento especial e diferenciado sobre
essa questão, dentro de instituições, principalmente em ONGs, passando para a prática da
integração social e logo se adotou a “filosofia”
da inclusão social para modificar os sistemas
sociais gerais. O conceito de ONG foi utilizado pela primeira vez em 1950, na Organização
das Nações Unidas (ONU), para referir-se a
organizações internacionais de caráter permanente e constituídas por suas características e
finalidades específicas, em diferentes países,
sem fins lucrativos.

Um dos aspectos centrais dessas organizações é a sua própria autonomia em relação
aos governos de seus países e sua constituição como fruto de um trabalho de intermediação e cooperação internacional. A participação
dessas organizações como intermediárias de
projetos em países em desenvolvimento, foi
uma das primeiras formas de canalização de
recursos internacionais para países em condições de pobreza.
No Brasil, há diversas ONGs que oferecem ensino musical, dentre os quais podemos
destacar:
- Projeto Som + Eu: fundado pela Associação Cultural de Amigos da Providência e
atua no Morro da Providência, Rio de Janeiro;
- Projeto Guri: atua no estado de São
Paulo e conta com mais de 400 polos espalhados por todo estado;
- Associação Social pela Música do
Brasil: atuando no Rio de Janeiro, João Pessoa
e Rondônia;
- Samba para todos: localizada em São
Paulo;
- Grupo Cultural Afroreggae: atende no
Rio de Janeiro;
- Música para todos: atende em Teresina, Piauí;
- Instituto Baccarelli: atende em São
Paulo;
- Meninos do Morumbi: atende em São
Paulo;
- Instituto Recriando Sons: Brasília;
- Instituto Canarinhos de Sergipe: Sergipe.
No Brasil, o terceiro setor é um fenômeno emergente nas três últimas décadas e vem
se configurando mediante movimentos sociais
de diversas naturezas, os quais canalizam recursos, vivenciam experiências e elaboram conhecimentos. Segundo Kisil (1997, p.131), este
protagonismo dos cidadãos determina uma
“nova experiência de democracia no cotidiano,
um novo padrão de atuação aos governos e
novas formas de parceria entre Sociedade Civil, Estado e Mercado”.
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A emergência do terceiro setor representa em tese, uma mudança de orientação
profunda e inédita no Brasil, no que diz respeito ao papel do Estado e do Mercado e em
particular, à forma de participação do cidadão
na esfera pública. Isto tem levado à aceitação
crescente da ampliação do conceito de público
como não exclusivamente sinônimo de estatal:
“público não estatal”.

ra se constitui como uma espécie de “ordem
normativa” interagindo com as dimensões de
ordem simbólica e estratégica. Os movimentos
sociais são tratados a partir do que a teoria social vem denominando por “novos movimentos
sociais”, para se referir à grande variedade de
movimentos de protestos durante os anos 70
e início dos anos 80 no Ocidente, “formando
uma rede informal de contestação e estilos de
vida alternativos, mas também interferindo na
Este segmento é caracterizado como política oficial” (OUTHWAITE; BOTTOMORE,
um conjunto de iniciativas privadas com fins 1996, p. 502).
públicos e sociais, não lucrativos, que buscam
formas de enfrentamento das questões sociais
Os novos movimentos sociais são, porvividas por uma grande parcela da sociedade tanto, encarados como instituições politizados
privada, tanto de bens materiais como simbó- da sociedade civil, cujas fronteiras vão sendo
licos. O termo organização não governamental redefinidas, desafiando códigos culturais e poou ONG, cobre uma variedade de organizações líticos predominantes sobre bases simbólicas
muito diferentes, que emergem dos movimen- e materiais da sociedade. Essas formulações
tos sociais e cuja atuação transita pelas mais conferem aos movimentos sociais a capacidadiversas áreas: assistência social, educação, de de produzir novos significados e novas forcultura, meio-ambiente, comunicação, ciência mas de vida.
e tecnologia, geração de renda e trabalho. Para
Kisil (1997, p.131), “o investimento na dignidade humana e o exercício da cidadania plena
O FAZER MUSICAL E A “PEDAGOGIA
são objetivos primordiais expressos nas justifiDO OPRIMIDO”
cativas desses movimentos sociais”.
Em “Pedagogia do Oprimido”, Paulo
Assim, multiplicam-se as iniciativas co- Freire (2011) revela, capítulo a capítulo, todas
munitárias e ampliam-se as necessidades de as fases do jogo entre opressor e oprimido. Serecursos e competências necessárias para a gundo ele, apenas por meio da libertação do
gestão dessa nova configuração, que possui oprimido poderemos libertar o opressor. “Só o
dimensões de ordem social, jurídica, econômi- poder que nasça da debilidade dos oprimidos
ca, cultural e sobretudo, ética. O terceiro setor será suficientemente forte para libertar a amvislumbra realidades que requerem novos me- bos” (FREIRE, 2011, p.41). Os oprimidos, por
canismos e procedimentos estratégicos, bem sentirem na pele o sofrimento da opressão, são
como formas alternativas de acompanhamento os mais indicados para iniciarem o processo de
para enfrentar o desafio de qualificar e expan- libertação, como enfatiza Freire (2011, p.42):
dir seus objetivos e suas ações de promoção
Quem melhor que os oprimidos, se
para uma real melhora da qualidade de vida de encontrará preparado para entender o signiseu público alvo (KISIL, 1997, p.131):
ficado terrível de uma sociedade opressora?
Quem sentirá melhor que eles, os efeitos da
Esta análise, busca mostrar a ambigui- opressão? Quem mais que eles, para ir comdade do conceito sobre terceiro setor, argumen- preendendo a necessidade da libertação? Litando sobre uma situação de desarticulação bertação a que não chegam pelo acaso, mas
da totalidade social que vem liberar o Estado pela práxis de sua busca; pelo conhecimento
da responsabilidade das sequelas presentes e reconhecimento de necessidade de lutar por
nas questões sociais. Nesse contexto, a cultu- ela (FREIRE, 2011, p.42).
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Aqui se encontra o ponto de convergência entre a música e as ideias revolucionárias de Paulo Freire. A música se constitui em
sua essência uma linguagem não verbal. Sendo assim, a educação musical serve ao propósito dos ideais de Freire, no momento em que,
como linguagem, ela representa um instrumento de comunicação, assim como a leitura. Podemos dizer que aprender a ouvir é aprender a
se comunicar sonoramente com o mundo.

Em 2008, a partir de um movimento denominado “Quero Música na escola” que uniu
diversas entidades, músicos profissionais, educadores musicais e pesquisadores da Associação Brasileira de Educação Musical (Abem),
foi aprovada a Lei 11.769/08 (BRASIL, 2008),
a qual instituiu a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente
curricular Arte na educação básica. Além de
discussões e reflexões sobre a obrigatoriedade
da música nas escolas, a Lei 11.769/08 gerou
É aprender a expressar, por meio dos discussões a respeito de quem será o profissons, suas ideias, seus sentimentos. É dar sional que atuará com o ensino de música.
ao ser humano a oportunidade de ser mais.
“aprender a ler é aprender a dizer a sua palaFigueiredo (2010) aponta que, apesar
vra. E a palavra humana imita a palavra divina: da lei não defender a presença de um educaé criadora” (FREIRE, 2011, p. 102).
dor musical na escola, deveria haver a presenAssim, podemos concluir que a música
vem servindo a humanidade de diversas maneiras. Constitui-se um poderoso instrumento
de comunicação, de expressão emocional, de
prazer estético, de divertimento, de representação simbólica, de reação física, de imposição
de conformidade às normas sociais, de validação das instituições sociais e dos rituais religiosos, de continuidade e estabilidade da cultura
e de integração da sociedade. A música serve,
portanto, como uma ponte entre a alienação
e a interação, podendo conduzir o indivíduo
de um polo a outro. Ela tanto pode elevar a
capacidade crítica do indivíduo, aumentando
sua capacidade perceptiva frente à realidade,
como servir de instrumento para embrutece-lo
ainda mais (FREIRE, 2011).

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O professor pedagogo tem um importante papel na inserção da música na educação infantil e nos primeiros anos do ensino
fundamental. Entretanto, diversos cursos de
Pedagogia não possuem disciplinas relacionadas à música em seus currículos (FIGUEIREDO, 2004; AQUINO, 2007; FURQUIM, 2009;
entre outros), a formação continuada se torna
relevante na questão referente à formação musical e pedagógico musical do professor unidocente.

ça de profissionais específicos para atuarem
com as diferentes áreas do conhecimento. O
autor ressalta, porém, que é “importante deixar
claro que estas considerações são feitas para
os profissionais que atuam nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio, sendo
que os anos iniciais são, na maioria dos casos,
responsabilidade dos professores pedagogos”
(FIGUEIREDO, 2013, p. 5).
As recentemente aprovadas Diretrizes
Nacionais para a operacionalização do ensino de Música na Educação Básica (Resolução
CNE/CEB nº 2/2016), trazem no § 3º do Art.
1º, orientações para que o ensino de música se faça presente na formação de alunos e
egressos dos cursos de Pedagogia:
III - incluir nos currículos dos cursos de
Pedagogia o ensino de Música, visando o atendimento aos estudantes da Educação Infantil e
dos anos iniciais do Ensino Fundamental; [...]
V - ofertar cursos de formação continuada para
professores licenciados em Música e Pedagogia (BRASIL, 2016, p. 2).
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FIGUEIREDO (2013) nos afirma que
“ainda verificamos uma ausência significativa
de ações específicas que garantam o cumprimento da lei, oportunizando a todos os brasileiros que passam pela escola, experiências
musicais em seu processo formativo escolar”
(FIGUEIREDO, 2013, p. 29). Para que esta ausência de ações seja diminuída, o autor aborda
a questão da prática pedagógico-musical realizada pelo pedagogo e da importância da formação musical nos cursos de Pedagogia:

Pensando nisso, “é preciso investir
muito na formação continuada desses profissionais que já atuam na escola e que não tiveram a oportunidade de ter aulas de música
quando realizaram sua formação na educação
básica e, em alguns casos, no ensino superior” (BELLOCHIO, 2003). Não estamos aqui
retirando a legitimidade do educador musical
como especialista na disciplina, mas apontar
uma constante que a música é tratada apenas
como periferias na metodologia dos pedagogos, ou seja, a música como secundária nas
Não se pode ignorar o papel dos pro- atividades escolares.
fessores pedagogos, que atuam na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamenNota-se que é necessário investir na
tal, no estabelecimento de ações que envol- formação de professores específicos e genevem a música na escola. A literatura mostra ralistas (professores que atuam na Educação
a necessidade de mais formação musical nos Infantil e Ensino Fundamental) com relação aos
cursos de pedagogia e seria fundamental que conteúdos musicais na Educação Básica, proeste assunto fosse assumido de fato pelos cur- curando refletir quais as funções da Música na
sos que formam professores para os anos ini- escola, a importância da música na aprendiciais da escola (FIGUEIREDO, 2013, p. 47).
zagem e no comportamento das crianças. É
importante que os professores unidocentes e
Pesquisas como as de Figueiredo generalistas saibam as possibilidades de tra(2004), Aquino (2007), Furquim (2009), nos balhar com a música na educação básica, de
mostram que grande parte dos professores forma que a aprendizagem torne-se algo signiunidocentes não teve contato com a educação ficativo para as crianças, e que o professor temusical durante sua escolarização. Com a mú- nha propriedade ao trabalhar com os diversos
sica na escola devemos pensar nos professo- conteúdos musicais (BELLOCHIO, 2003).
res que estão diretamente ligados a educação
dos alunos, aqui destacada a educação musical. Essa prática musical era para ser ministrada única e exclusivamente por educadores
musicais, mas professores generalistas que estão com as crianças durante a semana inteira
lecionando as várias áreas do conhecimento,
inclusive a música, que não é tratada como
área do conhecimento, e sim como rotinas
educacionais desde a educação infantil. Esse
aprendizado musical deve ir além dos costumes escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música, assim como as demais linguagens artísticas, tem o poder de desenvolver no
indivíduo a capacidade crítica, a percepção e a imaginação, a criatividade, além de auxiliá-lo a
superar um estado de despersonalização, inserindo-o em sua comunidade.
O objetivo apresentado para tal trabalho visava identificar os benefícios do estudo de música para o contexto educacional, e através dele foi possível compreender que o ensino musical
possui vertentes capacitadoras, seja no ambiente escolar formal ou não formal, como as Ongs
que oferecem o estudo musical.
Compreender sua importância para o meio educacional, é dar-lhe seu lugar de respeito
merecido. A educação deve ser compreendida como uma gama de habilidades que devem ser
estimuladas ao indivíduo buscando seu desenvolvimento pleno e integral. A interligação entre
educação e socialização é altamente pertinente e é assunto cada vez mais estudado por estudiosos educacionais. Frente à esta afirmação, o ensino musical deve cada vez mais ser praticado
nas escolas de educação básica, pois é uma linguagem artística riquíssima, seja por seu potencial motivacional, ou mesmo estrutural.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA
ESCRITA E LEITURA

RESUMO: O artigo presente vem abordar em torno das dificuldades de aprendizagens dos alunos no ensino fundamental nas séries iniciais, na escrita e na leitura, propiciando conhecimentos aos docentes para que possa identificar essas dificuldades ou distúrbios e realize suas
intervenções pedagógicas para que sejam mais adequadas, de acordo com as necessidades
dos seus educandos, visando assim a melhor compreensão, destes aos conteúdos propostos.
Assim, percebemos a importância dos docentes estarem em constantes formações continuada de cursos, pesquisas, leituras a respeito das dificuldades de aprendizagens, para que
desta maneira, venha a compreender quando um aluno apresenta a mesma e não consegue
assimilar o conteúdo e deste modo, terá condições de auxiliar tanto o discente, como os pais
a procurarem ajuda de especialistas e realizar possíveis intenções pedagógicas, para que possam avançar em seu processo de ensino aprendiz.

Palavras-chave: Aluno; Professor; Dificuldade; Aprendizagem; Ensino Fundamental; Séries Iniciais.
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INTRODUÇÃO

N

a sociedade, em que vivemos a aprendizagem tem um valor cultural, sendo que
o bom desempenho escolar corresponde a um sucesso social e deste modo,
tendo assim uma grande preocupação com as crianças que tinham dificuldades
para aprender, no entanto com a gratuidade no ensino fundamental o acesso à escola deixou de
ser restrito, gerando um aumento em torno das queixas sobre alunos que têm dificuldades de
aprendizagem. Neste sentido, surge o mau desempenho escolar que é um rendimento escolar,
habilidades cognitivas e escolaridade identificada abaixo do esperado para determinada idade
(SIQUEIRA; GURGEL, 2011).

Sendo que, as dificuldades de ordem pedagógica estão intrínsecas a maneira como os
conteúdos se apresentam à criança, ou seja, como esses conteúdos curriculares estão organizados, ou como o professor trabalha as suas atividades em sala de aula em que pode não estar
contribuindo para a construção de conhecimentos por parte do educando. As dificuldades e
transtornos de ordem biológica estão ligados à condição clínica do aluno, como, os problemas
de ordem neurológica que se relacionam ao atraso na aquisição dos conteúdos escolares, desta
maneira, o aluno apresentará dificuldades de aprendizagem, porém de caráter mais permanente,
pois é algo próprio do sujeito.

Neste contexto, muitos dos educandos acabam sendo rotulados como lerdos e preguiçosos, deste modo, acabam apresentando comportamentos inadequados, como a hiperatividade
que prejudicam e complica seu processo de ensino aprendizagem, sendo que ainda muito dos
profissionais ainda não estão aptos para identificar quando uma criança realmente apresenta
uma dificuldade em seu aprendizado, sendo que os programas são escassos para orientá-los
neste segmento ainda rodeado de preconceitos.

Segundo Pelissari (2006) declara que as crianças com dificuldades de aprendizagem
normalmente não apresentam comprometimento físico, sensorial, intelectual ou emocional e por
muitos anos, e assim estas crianças têm sido estudadas, mal diagnosticadas ou maltratadas
e as dificuldades que demonstram têm recebido várias nomeações: disfunção cerebral, lesão
cerebral, distúrbio de aprendizagem ou problemas de aprendizagem. De acordo com Smith e
Strick (2001, p.15):

Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem também lutam com comportamentos
que complicam suas dificuldades na escola. A mais saliente dessas é a hiperatividade, uma inquietação extrema que afeta 15 a 20% das crianças com dificuldades de aprendizagem. Alguns
outros comportamentos problemáticos em geral observados em pessoas jovens com dificuldade
de aprendizagem são os seguintes: fraco alcance, dificuldade para seguir instruções, imaturidade social, dificuldade com a conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e habilidades
organizacionais, distração, falta de destreza e falta de controle dos impulsos (SMITH E STRICK,
2001, p.15).
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No processo de ensino aprendizagem os alunos que apresentam dificuldades no momento de aprender algo, sendo que por mais que se esforçam, não alcançam êxito escolar, se
sente muita das vezes desmotivada e com autoestima baixa, é muito importante à identificação
do problema, compreensão e colaboração de todas as partes envolvidas no processo: pais,
professores e orientadores para que seja realizado um trabalho conjunto a fim de diagnosticar o
problema do aluno e que este venha a receber o apoio necessário dos educadores e da família,
assim terá maior possibilidade de desenvolver suas habilidades cognitivas (SMITH E STRICK,
2001, p.15).
Nesta perspectiva, este artigo vem abordar as dificuldades de aprendizagens dos alunos
no ensino fundamental nas séries iniciais, na escrita e na leitura, propiciando conhecimentos
aos docentes para que possa identificar essas dificuldades ou distúrbios e realize suas intervenções pedagógicas para que sejam mais adequadas, de acordo com as necessidades dos seus
educandos, visando assim a melhor compreensão, destes aos conteúdos propostos (SMITH E
STRICK, 2001).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo terá como metodologia a
pesquisa bibliográfica de vários sites, artigos,
autores , bem como a associação Brasileira de
Dislexia (ABD), que ficará nas características
de cada dificuldade de aprendizagem, os especialistas que podem auxiliar, e as mudanças
que ocorrem nos comportamentos dos alunos
devido a estas. Assim, percebemos a importância dos docentes estarem em constantes
formações continuada de cursos, pesquisas,
leituras a respeito das dificuldades de aprendizagens, para que desta maneira, venha a
compreender quando um aluno apresenta a
mesma e não consegue assimilar o conteúdo
e deste modo, terá condições de auxiliar tanto
o discente, como os pais a procurarem ajuda
de especialistas e realizar possíveis intenções
pedagógicas, para que possam avançar em
seu processo de ensino aprendizagem.
PRINCIPAIS
DIFICULDADES
DE
APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA
As dificuldades de aprendizagem estão relacionadas a diversos aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais, familiares, sociais,
pedagógicos, falta de material No processo
de ensino aprendizagem os alunos que apresentam dificuldades no momento de aprender
algo, sendo que por mais que se esforçam,
não alcançam êxito escolar, se sente muita das
vezes desmotivada e com autoestima baixa, é
muito importante à identificação do problema,
compreensão e colaboração de todas as partes envolvidas no processo: pais, professores e
orientadores para que seja realizado um trabalho conjunto a fim de diagnosticar o problema
do aluno e que este venha a receber o apoio
necessário dos educadores e da família, assim
terá maior possibilidade de desenvolver suas
habilidades cognitivas (COSTA, 2012).

Nesta perspectiva, este artigo vem
abordar as dificuldades de aprendizagens dos
alunos no ensino fundamental nas séries iniciais, na escrita e na leitura, propiciando conhecimentos aos docentes para que possa
identificar essas dificuldades ou distúrbios e
realize suas intervenções pedagógicas para
que sejam mais adequadas, de acordo com
as necessidades dos seus educandos, visando
assim a melhor compreensão, destes aos conteúdos propostos (COSTA, 2012).
Este estudo terá como metodologia a
pesquisa bibliográfica de vários sites, artigos,
autores , bem como a associação Brasileira de
Dislexia (ABD), que ficará nas características
de cada dificuldade de aprendizagem, os especialistas que podem auxiliar, e as mudanças
que ocorrem nos comportamentos dos alunos
devido a estas.Assim, percebemos a importância dos docentes estarem em constantes
formações continuada de cursos, pesquisas,
leituras a respeito das dificuldades de aprendizagens, para que desta maneira, venha a
compreender quando um aluno apresenta a
mesma e não consegue assimilar o conteúdo
e deste modo, terá condições de auxiliar tanto
o discente, como os pais a procurarem ajuda
de especialistas e realizar possíveis intenções
pedagógicas, para que possam avançar em
seu processo de ensino aprendizagem (COSTA, 2012).

PRINCIPAIS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM DE LEITURA E
ESCRITA
Segundo estudos de Jardim (2006), as
dificuldades de aprendizagem estão relacionadas a diversos aspectos orgânicos, cognitivos,
emocionais, familiares, sociais, pedagógicos,
falta de material e estímulos, baixa autoestima,
problemas patológicos, entre outros. Cada aspecto tem sua particularidade, porém interligados podem levar a criança ao fracasso escolar.
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O autor ressalta que na educação um
dos fatores que mais interfere na aprendizagem dos alunos é o pedagógico, porque a dificuldade de aprendizagem somente será superada total ou parcialmente quando os alunos
receberem estímulos que corresponda com o
seu contexto social e quando os professores
trabalharem com propostas pedagógicas correspondentes à necessidade de cada aluno
respeitando o seu ritmo de aprender e de assimilar o conhecimento.

As pesquisas relacionadas em relação a este tema mostram que as principais
dificuldades de aprendizagem encontrada na
atualidade são: dislexia disgrafia, disortografia,
discalculia, dislalia e o TDAH (Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade).

DISLEXIA

Segundo a Associação Brasileira de
Dislexia (ABD), em documento datado de
2012, a dislexia é considerada um distúrbio ou
Muitas das dificuldades de aprendiza- transtorno de aprendizagem da leitura, escrita
gem das crianças também estão relacionadas e soletração, sendo representado como o disa fatores orgânicos, intrínsecos ao indivíduo túrbio de maior incidência nas salas de aula.
e extrínsecos, ou seja, contextuais ou mesmo
emocionais, bem como pela combinação desA criança disléxica, quando não recotes, quanto mais cedo descobrir o problema, nhecida como tal por falta de diagnóstico, sofre
pode se auxiliar o desenvolvimento no proces- constrangimentos frente os colegas sente-se inso educativo da criança evitando prejuízos em feriorizada e rejeitada pela turma, a despeito de
sua aprendizagem. É importante que todos apresentar outras capacidades e habilidades,
os envolvidos no processo educativo estejam as quais podem ser abandonadas conforme
atentos a essas dificuldades, observando se o sentimento de baixa autoestima vai aumensão passageiras ou se persistem por longo tando. Essa é a razão pela qual o diagnóstico
prazo. É relevante que pais e educadores que realizado de modo adequado constitui o passo
estejam envolvidos com o aluno disponham de inicial para que ocorra a intervenção adequada
atenção à consciência afetiva que o aluno ex- para atender suas necessidades.
perimenta (JARDIM, 2006).
Segundo a Associação Brasileira de
O professor transmitirá ao seu aluno Dislexia (ABD), em documento datado de
todas suas emoções e sentimentos, sejam de 2012, a dislexia é considerada um distúrbio ou
amor, agressividade, compreensão, descaso, transtorno de aprendizagem da leitura, escrita
enfim, emoções que permeiam essa relação e soletração, sendo representado como o disque ocorre com a criança e sua família tam- túrbio de maior incidência nas salas de aula.
bém, na qual o aluno terá como exemplo o
professor e seus familiares. As crianças com
De acordo (International Dyslexia Assodificuldades de aprendizagem possuem disfun- ciation, 2002), a Dislexia é definida, como um
ções em habilidades necessárias para haver distúrbio ou um transtorno específico que se
aprendizagem efetiva, apresentando proble- identifica no aprendizado da leitura e escrita
mas na compreensão da leitura, organização associada à disfunção cerebral, de base neue retenção da informação e na interpretação robiológica, tendo como particularidades a difide textos. Geralmente são lentas ao processar culdade no reconhecimento preciso e/ou flueninformações, apresentam estratégias pobres te da palavra, na habilidade de decodificação
para escrever, problemas de organização es- e em soletração, essas dificuldades corresponpacial e muita distração o que acarreta dificul- dem a um déficit no componente fonológico
dade de comunicação e hábitos ineficientes de da linguagem e são inesperadas em relação à
estudo (JARDIM, 2006).
idade e outras habilidades cognitivas (International Dyslexia Association, 2002):
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Dislexia é uma necessidade especial, e
uma criança com dislexia não é portadora de
deficiência nem mental, física, auditiva, visual
ou múltipla, bem como, também, não é uma
criança de alto risco. Uma criança não é disléxica porque teve seu desenvolvimento comprometido em decorrência de fatores como
gestação inadequada, alimentação imprópria
ou nascimento prematuro. A dislexia tem um
componente genético. Ser disléxico é condição
humana (MARTINS, 2001, p.1).
É relevante frisar que as pessoas com
dislexia apresentam um nível intelectual normal, conforme afirmam Nascimento, Santana e
Barbosa (2011, p. 2) : “[..] apresentam potencial intelectual dentro da média ou até superior,
além de não possuírem nenhum tipo de déficit
sensorial ou deficiência neurológica”
Definição oposta ao senso comum, à
dislexia não é consequência de má alfabetização, falta de atenção, desmotivação, condição
socioeconômica ou baixa inteligência, possuindo componentes hereditários decorrentes
de alterações genéticas e, em consequência,
alterações no padrão neurológico. Geralmente a dislexia costuma ser mais identificada nas
salas de alfabetização onde ocorre o processo de leitura com maior frequência e, por ser
mais caracterizada pela dificuldade na aprendizagem da decodificação das 27 palavras, na
leitura fluente e na fala, sendo comum provocar
débito inicial de aprendizado.
É comum pessoas disléxicas apresentam dificuldades na associação do som à letra,
também costumam trocar letras, ex. p. e b, b
com d, ou mesmo escrever algumas palavras
na ordem inversa. A dislexia, contudo, não é
um problema visual; envolve o processamento da fala e escrita no cérebro, sendo comum
também confundir a direita com a esquerda
no sentido espacial (SANTANA; BARBOSA,
2011,p. 2).

DISGRAFIA
A disgrafia é um transtorno que está
ligado pela dificuldade apresentada em torno
da escrita desenvolvida pela criança, estes
problemas ficam bem evidentes principalmente em torno da grafia e no traçado. Sendo que,
a criança apresenta uma escrita mais elaborada, tendo uma deficiência nessa habilidade.
Segundo Furtado e Borges (2007, p. 141), a
disgrafia;
É a dificuldade em passar para a escrita o estímulo visual da palavra impressa. Caracteriza-se pelo lento traçado das letras, que
em geral são ilegíveis. A criança disgráfica não
é portadora de defeito visual nem motor, e tampouco de qualquer comprometimento intelectual ou neurológico. No entanto, ela não consegue idealizar no plano motor o que captou no
plano visual. Existem vários níveis de disgrafia, desde a incapacidade de segurar um lápis
ou de traçar uma linha, até a apresentada por
crianças que são capazes de fazer desenhos
simples, mas não de copiar figuras ou palavras
mais complexas (FURTADO; BORGES, 2007,
p. 141).
A criança que apresenta Disgrafia ao
escrever tenta lembrar-se da grafia da letra e
assim escreve muito lentamente tendo uma letra feia com garranchos, unindo inadequadamente as letras de forma ilegível. As crianças
com disgrafia também possuem, uma Disortografia, pois normalmente amontoam letras para
esconder os erros ortográficos. O digráfico possui algumas particularidades como; lentidão na
escrita, letra ilegível, escrita desorganizada, traços muitos fortes em que acabam marcando o
papel, demonstram muita desorganização na
folha de escrita, as letras em geral são escritas
no sentido contrário, além da escrita em espelho (FURTADO; BORGES, 2007).
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Quando essa dificuldade é percebida
pelo professor, após várias tentativas pela família da superação dessa dificuldade proporcionada por ambos e caso não tenham êxito,
é relevante encaminhar a criança a um profissional qualificado para que seja diagnosticado
tal problema e procurar trabalhar de forma a
promover melhora no desempenho da aprendizagem e superar tal dificuldade. Não cabe ao
professor rotular o aluno de qualquer adjetivo
negativo, deve incentivá-lo no desenvolvimento
de sua escrita e trabalhar de forma motivadora
e mediadora (FURTADO; BORGES, 2007).

DISORTOGRAFIA

Segundo o site “PSICOLOGIAS DO
BRASIL”, a Disortografia, assim como a Disgrafia, também é uma dificuldade da escrita, mas
está relacionada ao processo de ortografia. A
disortografia é a dificuldade da linguagem escrita e também pode acontecer como consequência da dislexia. É um quadro, muitas vezes,
descrito como característico da disgrafia. Esse
transtorno da escrita apresenta-se como uma
persistência de trocas de natureza ortográfica
(como ch por x, ou s por z, e vice-versa), aglutinações (de repente/derepente), tem que/temA disgrafia necessita de intervenções que), fragmentações (em baraçar); inversões
que busquem aproximar a criança de seus (in/ni, es/se) e omissões (beijo/bejo), após a
educadores e de terapeutas e estimulem a co- 2ª série do Ensino Fundamental ou equivalente.
ordenação motora. O professor deve estabelecer uma relação de cumplicidade com o aluno,
No entanto, A disortografia é diferente
para que assim venha ter confiança, relevante da disgrafia, pois está ligada a uma deficiência
para se dedicar à prática da escrita, é também centrada na estruturação, organização e producrucial que o aluno seja sempre estimulado a ção de textos escritos. Ademais, que as criancada esforço.É necessário também que a fa- ças mostram uma construção frasal longe do
mília procure auxílio com psicomotricistas para esperado, com vocabulário pobre e curto; com
que estes especialistas trabalhem a psicomotri- certa quantidade de erros ortográficos.
cidade, possibilitando a ele as condições cruciais para a eficácia na habilidade da escrita
Os especialistas para lidar com a di(FURTADO; BORGES, 2007).
sortografia utilizam várias técnicas, sendo duas
delas normalmente empregadas, como: a priO tratamento para a disgrafia necessita meira a intervenção sobre os fatores associade estimulação linguística global e atendimento dos ao fracasso no desempenho ortográfico,
psicopedagógico. A disgrafia necessita de in- a segunda a correção de erros de ortografia
tervenções que busquem aproximar a criança específicos. É relevante que o docente venha
de seus educadores e de terapeutas e estimu- conciliar as habilidades e as dificuldades aprelem a coordenação motora. O professor deve sentadas pela criança para que assim, possa
estabelecer uma relação de cumplicidade com ter avanço no tratamento e bons resultados
o aluno, para que assim venha ter confiança, (PSICOLOGIAS DO BRASIL, s/d).
relevante para se dedicar à prática da escrita,
é também crucial que o aluno seja sempre estimulado a cada esforço e conquistas (FURTADO; BORGES, 2007).
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DISCALCULIA
Conforme Kocs (apud GARCIA, 1998),
é a dificuldade que algumas pessoas apresentam ao realizar cálculos, não conseguem lidar
com numerais e quantidades de maneira a encontrar os resultados esperados, prejudicando
assim as atividades da vida diária que envolve
essas habilidades e conceitos. De acordo com
o (Manual de diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais), em indivíduos com transtornos
da Matemática, a capacidade para a realização
de operações aritméticas, cálculo e raciocínio
matemático encontra-se substancialmente inferior à média 30 esperada, para sua idade
cronológica, capacidade intelectual e nível de
escolaridade.
Sabe-se que no cotidiano escolar encontra inúmeros alunos com dificuldades de
aprendizagem e que na maioria das vezes, não
são identificadas para que eles possam ser
atendidos em suas reais necessidades.
A Discalculia conforme Kocs (apud
GARCIA, 1998) citado por Sampaio (2009) é
caracterizada em seis subtipos, em que pode
em muitos casos ocorrer combinações diferentes e com outros transtornos.
• Discalculia Verbal em que tem dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os números, os
termos e os símbolos.
• Discalculia Practognóstica - dificuldade para enumerar, comparar e
manipular objetos reais ou em imagens, matematicamente.
• Discalculia Léxica – dificuldades na
leitura de símbolos matemáticos.
Discalculia Gráfica – dificuldade na
escrita de símbolos matemáticos.
Discalculia Ideognóstica – é uma
dificuldade para fazer operações
mentais e na compreensão de conceitos matemáticos.
• Discalculia Operacional - dificuldade na execução de operações e
cálculos numéricos (KOCS apud
GARCIA, 1998).

Segundo os autores (1998), a criança
com discalculia não consegue; sequenciar números: anteriores ao 12, e os depois do 16 (antecessor e sucessor), classificar números, possui dificuldades para compreender os sinais
das quatro operações +, -, x, :, para montar as
operações e possui dificuldade para lembrar a
sequência de passos para realização de operações matemáticas. O tratamento com o psicopedagogo poderá ser realizado por meio de
jogos diversos, em que desta maneira poderá
identificar a idade cognitiva em que a criança se encontra, como os jogos pega vareta,
damas, xadrez, resta-um, dominó, baralhos e
matrizes lógicas e todo jogo que possibilite trabalhar com números e raciocínio lógico (KOCS
apud GARCIA, 1998).

TDAH (TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE)
O Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é distúrbio que geralmente
está ligado ao mau desempenho escolar, relacionado ao menor tempo de estudo, de atenção originando a estudos inacabados, necessidade de recuperação paralela e até mesmo
expulsões. O TDAH (Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade) é um transtorno observado em crianças muito agitadas, que não
prestam atenção, têm dificuldades em manter
a atenção nas atividades, não terminam o que
começam, esquecem as atividades diárias, entre outras.
Sendo que esses sintomas de baixo
rendimento escolar estão ligados às dificuldades na realização das tarefas, em que tem como
principal característica é a persistente desatenção e/ou hiperatividade (SIQUEIRA; GURGEL,
2011). Estes autores também esclarecem que
o TDA/H está associado ao mau desempenho
escolar, notadamente em matemática, porém
percebe-se que as crianças esse transtorno
também podem apresentar dificuldade de leitura relacionada às deficiências na atenção,
memória de trabalho, funções motoras e neurológicas responsáveis por executar as tarefas.
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O TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) é um transtorno observado em crianças muito agitadas, que não
prestam atenção, têm dificuldades em manter
a atenção nas atividades, não terminam o que
começam, esquecem as atividades diárias, entre outras. As primeiras suspeitas sobre TDAH
surgiram em 1902, reveladas pelo médico inglês George Still. Ele observou um conjunto
de alterações no comportamento das crianças
que não poderiam, segundo ele, ser explicadas
simplesmente por falhas ambientais, mas por
um processo biológico desconhecido.

IDENTIFICAÇÃO, INTERVENÇÃO,
PREVENÇÃO E ENCAMINHAMENTO
DOS PROBLEMAS DE
APRENDIZAGENS

É crucial que os professores ao perceber alguma dificuldade de aprendizagem em
seus alunos conscientizem os responsáveis
como a família a procurar a descobrir as causas das dificuldades, encaminhar se for o caso
para intervenção e tratamento urgente, com intuito de aliviar a carga de sofrimento psíquico
que poderá causar esse mau desempenho escolar como a autoestima e agravar ainda mais
Tal suspeita voltou a ter força quan- a situação do aluno (ROHDE, 1999).
do um surto de encefalite epidêmica acomete
adultos e crianças na Inglaterra, deixando adulIDENTIFICAÇÃO
tos com sequelas parkinsonianas (doença de
Parkinson) e as crianças com um distúrbio ou
De acordo com Fletcher (2009), a aptidéficit na atenção com ou sem hiperatividade.
dão de executar os próprios pensamentos por
Surge então o nome TDAH o qual gira em torescrito engloba uma forma de comunicação
no da desatenção, agitação, hiperatividade e
que necessita de diversas habilidades cognitiimpulsividade (VASCONCELOS & MONTEIRO
vas, como o aluno Ao produzir um texto, é ne2009).
cessário que tenha atenção ao tema, ao texto
e ao leitor. Sendo que, os déficits na linguagem
Segundo Rohde (1999), o diagnósoral e na leitura costumam estarem relacionatico do TDAH é puramente clínico no qual o
dos às dificuldades no processo de escrita e
diagnóstico definitivo só pode ser dado por
cálculo (interpretação), e a atenção e a memóum profissional da área de saúde mental. O
ria em que estas exercem papéis fundamentais.
tratamento do TDAH, é multimodal não existe
uma única indicação, seja ela medicamentosa,
Assim, alguns pesquisadores descrepsicoterápica, fonoaudiológico ou pedagógica.
vem que aumentar a prática com a leitura e a
O professor (a) juntamente com o serviço de
escrita contribui para melhora na produção de
orientação escolar, levantará a suspeita junto
textos. Também existem, outros estudos que se
aos pais, e estes, deverão procurar ajuda a um
baseiam nas características dos que são bons
profissional da área de saúde mental para reae fracos na expressão escrita, como os diverlizar o diagnóstico. Quanto mais cedo for diagsos pesquisadores (Bereiter, 1980; Berninger,
nosticado o TDAH, menores serão os prejuízos
2004; Hayes e Flower, 1980; Hooper et al.,
no desenvolvimento da criança e consequente1994 apud Fletcher 2009) em que descrevem
mente, na sua vida adulta.
que indivíduos que escrevem bem são os que
se concentram nos objetivos, compreendem o
propósito da tarefa escrita, tendo um bom conhecimento do tema antes de escrever, criam
mais ideias e usam números significativos de
ganchos entre as sentenças; produzem um
texto e fluxo de ideias mais coerentes; e monitoram constantemente os seus escritos para
corrigir a ortografia e a gramática.
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Mais atualmente, estes pesquisadores
percebidos que os escritores com transtornos
de aprendizagem que possuem déficits no uso
de estratégias e planejamento no momento da
produção de texto escrito e assim encontram
dificuldade para criar textos. Nesta perspectiva,
relacionando com os “bons” escritores, os que
possuem transtornos de aprendizagem produzem textos mais curtos e desinteressantes, e
texto mal organizado e com níveis das sentenças e dos parágrafos, com probabilidades de
dificuldades para revisar a ortografia, a pontuação, a gramática ou o corpo do texto para
aumentar a clareza (HOOPER et al, 1994).

Estratégias de aprendizagem com auxílio dos colegas: esta é uma intervenção alternativa e que foi desenvolvida com base na
aprendizagem cooperativa em sala de aula,
mediante a formação de pequenos grupos em
que os alunos trabalham juntos em atividades
de aprendizagem, integrando princípios cognitivos, comportamentais e construtivistas. Esse
conjunto de práticas apresenta uma aprendizagem cooperativa com uma grande base científica, proporcionam o controle da sala de aula
e distinguem a aprendizagem por seu foco em
grupos menores (BAPTISTA, 2011).

ENCAMINHAMENTO
Além disso, segundo Fletcher (2009),
os programas de prevenção normalmente englobam avaliações para reconhecer estudantes
com dificuldades de aprendizagem e assim, realizar intervenções para trabalhar e cuidar dos
déficits específicos. Esses programas necessitam de ser trabalhada a área do vocabulário
e da compreensão, e deste modo, deve ser
realizados com o auxílio do profissional psicopedagogo.

INTERVENÇÃO DOCENTE
As intervenções docentes têm como
um a efetivação de plano de ensino podendo
ser tanto realizada com o aluno em particular,
ou com a turma toda. Instrução direta: esta tem
como base um ritmo acelerado com um plano de aula predeterminado, em um sistema de
análise de tarefas, por meio de livros de exercícios individualizados em torno do conteúdo da
aula desenvolvida pela sala, no entanto com
etapas descrita de maneira detalhadas para o
aluno em particular com dificuldades (BAPTISTA, 2011).

Os professores devem refletir em torno da necessidade de encaminhamento para
diagnóstico e tratamento dos alunos o mais rápido possível, com os casos mais graves dificuldades de aprendizagens, como os casos de
dislexia, disgrafia, discalculia e outros (JOSÉ,
1997).
Também é importante que os alunos
que demonstram comportamentos inconvenientes ou inadequados, que causam danos a
si mesmos e aos outros, ou como prejuízo em
suas relações no contexto em que vivem, como
as dificuldades de aprendizagem,dificuldades
de adaptação, tanto com o aluno com o seu
professor, com seus colegas ou com materiais
de uso coletivo.

É crucial que se estas atitudes se perdurarem de uma forma contínua, podendo ser
uma simples inquietude até isolamento ou quietude excessiva e comportamentos estranhos,
que transcorrem por um tempo prolongado,
acima de seis meses, podem ser algum tipo
de transtornos, desse modo, é relevante o enPorém, esses programas de instrução caminhamento a profissionais especializados
direta normalmente são muito criticados, mes- (JOSÉ, 1997).
mo indicando evidências de sua efetividade,
pois podem comprometer o pensamento crítico e quando a falha está no clima de sala de
aula ou na relação professor aluno (BAPTISTA,
2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa veio ampliar aos professores do ensino fundamental das séries iniciais, o
conhecimento em torno das dificuldades de aprendizagem, pois muita das vezes o aluno apresenta dificuldades na leitura e na escrita, e na matemática que estão relacionados a diversos
aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais, familiares, sociais, pedagógicos, falta de material e
estímulos, baixa autoestima, problemas patológicos, entre outros.
No aspecto pedagógico muitas das vezes o aluno apresenta dificuldades na leitura e
na escrita, se deve por causa da metodologia de professores ultrapassada, tradicionais, sem
ligação com o contexto social do aluno, os professores devem trabalhar com propostas pedagógicas correspondentes á necessidade de cada aluno respeitando o seu ritmo de aprender e
de assimilar o conhecimento.
Em relação ao aspecto emocional é necessária uma boa relação professor- aluno, pois
o educador transmite ao seu aluno todas suas emoções e sentimentos, sejam de amor, agressividade, compreensão, descaso e a família também devem contribuir estimulando esse aluno. As
crianças com dificuldades de aprendizagem possuem disfunções em habilidades necessárias
para haver aprendizagem efetiva, apresentando problemas na compreensão da leitura, organização e retenção da informação e na interpretação de textos. Geralmente são lentas ao processar
informações, apresentam estratégias pobres para escrever, problemas de organização espacial
e muita distração o que acarreta dificuldade de comunicação e hábitos ineficientes de estudo
(JARDIM, 2006).
Existem muitas dificuldades de aprendizagem encontrada na atualidade de origens orgânicas, cognitivas e de problemas patológicos como: dislexia disgrafia, disortografia, discalculia,
dislexia e o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).
Assim, o professor deve compreender que as crianças com Dificuldades de Aprendizagem, o seu desenvolvimento cognitivo e intelectual sofrem alterações devido a algumas dificuldades que podem ter diversas causas como: a dislexia que é considerada um distúrbio ou transtorno de aprendizagem da leitura, escrita e soletração, apresentando dificuldades na associação
do som à letra, também costumam trocar letras, ex. p. e b, b com d, ou mesmo escrever algumas
palavras na ordem inversa, não é um problema visual e sim do processamento da fala e escrita
no cérebro, sendo comum também confundir a direita com a esquerda no sentido espacial.
A disgrafia que é a dificuldades de escrita, assim se refere a um problema de motricidade do aluno, sendo desde a incapacidade de segurar um lápis ou de traçar uma linha, até as
crianças que são capazes de fazer desenhos simples, mas não de copiar figuras ou palavras
mais complexas.
A disortografia que é um transtorno da escrita que se apresenta como uma persistência
de trocas de natureza ortográfica (como ch por x, ou s por z, e vice- versa), aglutinações (de
repente/derepente), tem que/temque), fragmentações (em baraçar); inversões (in/ni, es/se) e
omissões (beijo/bejo), é a dificuldade da linguagem escrita e também pode acontecer como
consequência da dislexia. A discalculia que é a dificuldade que algumas pessoas apresentam
ao realizar cálculos, não consegue lidar com numerais e quantidades de maneira a encontrar os
resultados esperados.
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O TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) que é um transtorno ligadas
as crianças muito agitadas, que não conseguem prestar atenção e possuem dificuldades em
manter a atenção nas atividades, não terminam o que começam, esquecem as atividades diárias, entre outras. É crucial que os professores ao perceber alguma dificuldade de aprendizagem
em seus alunos conscientizem os responsáveis como a família a procurar a descobrir as causas
das dificuldades, encaminhar se for o caso para intervenção e tratamento urgente, com intuito de
aliviar a carga de sofrimento psíquico que poderá causar esse mau desempenho escolar como
a autoestima e agravar ainda mais a situação do aluno.
Portanto, fica evidente que a criança com Dificuldade de Aprendizagem (DAS) necessita
de mais apoio, mais atenção e observação e o professor, pois é este que vai mediar à aprendizagem e as interações com outros colegas, é muito importante os docentes pesquisarem, analisarem, estarem em constante formação continuada para poder compreender as necessidades
de cada educandos e suas singularidades e que compreenda que estas DAS quando não são
tratadas adequadamente podem comprometer toda a vida escolar da criança.
Desta maneira, é necessário que o professor procure logo ao identificar alguma dificuldade ou comportamento no aluno em que venha a trazer alguma dificuldade em seu processo de
ensino aprendizagem é importante que comunique principalmente os pais, para que os mesmos
possam buscar um diagnóstico de um profissional, como o psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros; e realizar possíveis intenções pedagógicas, para que possam avançar em
seu processo de ensino aprendizagem.
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TÉCNICAS DE DESENHO E PINTURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Uma das primeiras e principais manifestações da linguagem infantil têm sido o desenho e a pintura. Por meio dele a criança pode explicitar seus sentimentos e pensamentos
criando histórias, fantasiando e imaginando, construindo assim seu universo particular. O objetivo deste artigo é analisar que o desenho e a pintura da criança tem significado, e que este
recurso pode contribuir e aperfeiçoar a educação, promovendo o desenvolvimento do aluno e
sua contribuição para a formação do indivíduo. Tendo como base o ensino-aprendizagem em
sala de aula e analisar a desvalorização do desenho na escola, principalmente a partir em que
se inicia a alfabetização. Para tanto foram abordados temas que vão da origem do desenho,
técnicas de desenvolvimento até ser introduzidos na educação. Refletir a importância do papel do professor e seus métodos de ensino de desenho na aula de arte.

Palavras-chave: Desenho; Desenho Infantil; Educação; Pintura.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo analisar a importância e a funcionalidade do desenho
na educação infantil e ensino fundamental I. O desenho atribui significados ao ser
humano, ele nos permite perceber e desvendar esses significados, e não só isso,
ajuda a evidenciar e comunicar esses significados, dessa forma utiliza-se o desenho tanto para
entender, como para transmitir o que entendemos, seja pensando, seja rabiscando, seja observando o mundo, seja vendo o desenho de todas as coisas que nos cercam.
Algumas informações só podem ser compreendidas se for por meio de uma imagem.
Algumas respostas só podem ser alcançadas por meios de recursos gráficos. Por essa razão
diferentes áreas fazem uso do desenho como ferramenta. Neste caso o desenho pode ser utilizado como meio de resoluções de problemas e observado, não meramente como ilustrativo ou
decorativo, mas como um importante instrumento que trabalha em nosso favor.
Partindo do princípio que o desenho possui grande importância na vida do homem, um
dos principais objetivos desta pesquisa é analisar o desenvolvimento do desenho a partir dos
anos iniciais da criança, bem como as primeiras fases da criança, desde seus primeiros rabiscos, garatujas e grafismo até o ensino escolar.
O objetivo geral deste trabalho e tentar entender e analisar o porquê a criança deixa de
desenhar em determinado momento da vida escolar, sendo que o desenho em si, é um objeto
fundamental para a educação.
O método utilizado nesta pesquisa é analítico, e está dividido em quatro capítulos, abordando o desenho em suas fases importantes tanto na educação infantil, fundamental I e as suas
estruturas no ensino-aprendizagem.
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sidades de expressão e comunicação. Para se
obter maior compreensão desse assunto é neDe acordo com os significados que os cessário observar os elementos que explicam
dicionários trazem da palavra desenho, dentre esse mecanismo.
estes estão: “desenho deriva do latim desigElementos primários -1 característica
nare que significa marcar, indicar. O desenho
também tem em seu propósito a forma singular do traço - 2 a posição do suporte onde será
de comunicar uma ideia, um pensamento, uma feito o desenho - 3 elementos postos em relaemoção e pode ser também uma linguagem ção com o desenho. Os elementos secundários são relativos a resultantes de lugar, tempo
estética”.
e cultura que produzem o desenho, ou seja, a
Para Massironi (1996), o desenho tem personalidade e estilo do manipulador (desesido uma das mais antigas manifestações de nhista), (MASSIRONI, 1996).
linguagem, isso se dá desde seu significado
Desenho – É o Latim DESIGNARE,
mágico para o homem primitivo até suas linguagens híbridas contemporâneas. Engloban- “marcar, apontar, traçar”, formado por DE-,
do também, técnicas que vão da arquitetura e “fora”, mais SIGNARE, “marcar, apontar”, de
design a ilustrações. A linguagem do desenho SIGNUM, “sinal, marcar. Dentro dessa temática
está presente de forma abrangente em nossas a percepção visual é abordada como um asvidas e se faz presente tanto no universo ar- sunto a ser observado como fator importante
tístico (pintura, gravura, escultura, ilustrações, na realização do desenho. Nesse caso serão
audiovisual, fotografia entre outros) como em mencionados três tipos de sinais importantes
outras áreas, na publicidade, na arquitetura, na para a confecção gráfica:
indústria, na ciência, etc.:
1-O sinal aberto apresenta-se com a
[...] as anotações gráficas, simples si- mesma forma, um objeto autônomo, indepennal visível numa superfície, para descrever ou dente do significado a que pode ser represenexplicar um mundo de fenômenos; instrumen- tado, como por exemplo, um desenho raios de
to tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão in- sol, os quais são simplesmente traços feitos ao
trinsecamente elástico que permite a narração, redor de um circulo, mas que rapidamente nos
dos mais diversos modos, da complexidade, e transmite uma mensagem;
cada vez mais dilatável para cobrir a possibili2- O sinal fechado não trabalha com
dade expressiva (MASSIRONI, 1996, p.17).
sombreado é utilizado em vasta escala no deMassironi (1996) também descreve senho técnico;
o desenho como sendo um sinal não verbal.
3-O sinal em função da textura aconEle encontra meios para se adaptar as mais
variadas exigências de expressividade visual, tece quando o traço sobre o plano (sinal) se
que vão de ilustrações da ciência da natureza; repete sempre igual a si mesmo, ou mudanilustrações artísticas; elaboração de um projeto do em progressão sistemática, com intervalos
técnico a explicações complexas num diagra- regulares, ou irregulares, mas sempre muito
pequenos, a superfície interessada neste tipo
ma.
de intervenção é definida como textura. Traço
Para o autor (1996), não há disciplina gráfico que pode assumir qualquer tipo de decultural que não faça uso ou não tenha feito senvolvimento linear: entrecruzado, tracejado,
uso do desenho em alguma ocasião. O dese- ponteado, impreciso (MASSIRONI 1996).
nho consegue de forma individual, resultados
funcionais para, se adaptar as diversas neces-

LINGUAGEM VISUAL - DESENHO
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Observando o desenho de uma forma mais primária do que mencionado acima,
dentro das manifestações do desenho existem
passos iniciais, como a linha, pontos e manchas, iniciando sempre com a linha para dar
forma ao desenho.

sempenha a função de apresentar de maneira
palpável aquilo que ainda não existe, a não ser
na mente e na imaginação de quem a manipula.
Para Derdyk (1994, p.150) de acordo
com a visão que o artista Paul Klee possuía
sobre a linha, é que “a linha afirma a poderosa
capacidade mental de abstração do homem.
Ela não existe em forma palpável e visível na
natureza [...] a linha é soberana, inventando a
natureza artificial da arte”.

Para Derdyk (1994, p.144) “A linha é o
depósito gráfico da pulsão, do ritmo, do movimento, da ação motora e energético, revelando
no papel pontos, traços, manchas, resultantes
da interação mão-gesto-instrumento. Dessa
interação, nascem às qualidades expressivas
da linha: a intensidade, a duração, a direção,
Utilizando a linha como forma experia espessura, a dimensão, o ritmo, a tensão, a mental ou de forma artística, ela consegue adtipologia”.
quirir as mais variadas e complexas formas de
expressão, nesse ponto tanto Dondis quanto
A linha por sua vez é o elemento essen- Derdyk afirmam que:
cial configurador das formas expressivas que
[...] quanto ao uso da linha. Perceba
conectam ideias e pensamentos, emoções e seus vários componentes constitutivos: a essensações. Ela também pode ser desenvolvida pessura (da mais grossa a mais fina), a intenpor meio de cortes, dobras e outras possibi- sidade ( da mais clara à mais escura), a tipolidades sobre uma superfície utilizando-se de logia (a linha curva, orgânica, reta, recortada,
diversos materiais para sua execução, como o angulosa, arredondada, denteada, alongada, a
lápis, pincéis, penas, goivas, tesouras, pregos, medida (comprimento e duração) e a direção.
mouse ou tablet DERDYK (1994, p.144).
Essas variações e alternâncias podem causar
noções de ritmo, textura e espaço (DERDYK,
Segundo Dondis (1999) o surgimento 1994, p. 205).
da linha acontece quando os pontos se enconA linha pode assumir formas muito ditram tão próximos entre si que é impossível versas para expressar uma grande variedade
identificá-los de forma individual, dessa manei- de estados de espírito. Pode ser muito imprecira a cadeia de pontos se transforma em um sa e indisciplinada, [...] pode ser muito delicaelemento visual distintivo. Já na linguagem po- da e ondulada, ou nítida e grosseira, [...]. Pode
ética de Derdyk (1994, p.144) a linha é consi- ser hesitante, indecisa e inquiridora, quando é
derada como um “espelho do gesto no espaço simplesmente uma exploração visual em busca
do papel. O ponto sai do repouso, passeia pelo de um desenho (DONDIS, 1999, p. 57).
papel vislumbrando, dele mesmo, uma memória do trajeto: eis a linha”.
Os tipos de linhas citados são feitos
em sua grande maioria por crianças, a partir
Para Dondis (1999) Nas artes visuais dessas afirmações sobre a importância da lia linha é um elemento fundamental das repre- nha para confecção das linguagens gráficas,
sentações gráficas, possui uma grande energia pode-se dizer que essa possui papel fundae nunca é estática. É o instrumento essencial mental para o desenvolvimento infantil, pois a
da pré-visualização, a linha trás a existência linha é o primeiro elemento gráfico executado
aquilo que estava apenas na imaginação de pelas crianças “[...] Quando o lápis escorrega
quem pretende fazer um desenho. Ela pode ser pelo papel, as linhas surgem. Quando a mão
usada nas mais diversas formas de expressivi- para, as linhas não acontecem. Aparecem, dedade, como quando é usada pelo artista que saparecem. A permanência da linha no papel
usufrui dela de maneira flexível, ou quando é se investe de magia” DERDYK (1994, p. 56).
usada pelo arquiteto, que a utiliza com precisão e medidas rigorosas, a linha sempre de1293
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O DESENHO INFANTIL
Para Derdyk (1994), o desenho infantil
é a representação de algo que está no interior
da criança, ou seja, ela transmitiu no desenhar
aquilo que consta no seu psicológico que vai
além do que é visto no seu cotidiano. Neste
processo de aprendizagem, as crianças começam a se expressar em duas formas, sendo
eles rabiscos e garatujas. A primeira seria com
rabiscos como uma fase de experimentação,
formando os primeiros traços e com o passar
do tempo começam a compreender o significado da imagem em si.
Derdyk (1994) afirma em seu livro “Formas de pensar o desenho-Desenvolvimento do
grafismo infantil” que a garatuja não é simplesmente uma atividade sensório-motora, descomprometida e ininteligível. Atrás dessa aparente
“inutilidade” contida no ato de rabiscar existe
segredos guardados, emoções e necessidades de comunicação.
Por meio do desenho a criança cria
suas próprias suposições e desenvolve sua capacidade intelectual e projetiva, principalmente
se estiver em ambiente que seja propício para
isso, ela possuirá mais facilidade de elaborar
formas de atividades expressivas:
constrói suas hipóteses e desenvolve
a sua capacidade intelectiva e projetiva, principalmente quando existem possibilidades e
condições físicas, emocionais e intelectuais
para elaborar essas “teorias” sobre forma de
atividades expressivas” DERDYK,1994, p. 54).
No que se refere ao desenvolvimento físico podemos dizer que a imagem que a criança tem do seu corpo é refletida em seus desenhos. Da mesma forma, no desenvolvimento
social os desenhos refletem as relações da
criança com o meio onde representa situações
vivenciadas. Nesse caso, o desenho infantil
tem como base a importância a evolução da
criança como ser social e historicamente constituído, que usa esse meio criativo de demonstrar sua vida. Como afirma FREINET (1974,
p. 28) “A tentativa experimental é a técnica da
vida, operação natural de aquisição de conhecimento através de experiência, vivência”.

s.f. Desenho rudimentar, malfeito, normalmente sem forma e ilegível. P.ext. Os rabiscos que as crianças fazem na tentativa de
representar o mundo que as rodeiam. O desenho é uma das formas que a criança exerce
para desenvolver seu potencial criativo e isso é
essencial para o seu crescimento, (emocional,
psíquico, físico e cognitivo. Portanto o papel do
grafismo na vida infantil exerce grande importância, pois é uma atividade criativa que quanto maior o estímulo e prática, maior é a capacidade de criação, expressão. Dessa forma o
desenho é utilizado como uma ferramenta que
estimula a imaginação criadora infantil.
Buoro (2009) “Refletir sobre a função
da imaginação criadora da vida do homem é
captar uma das funções centrais das produções da Arte e da Ciência [...] É buscar compreender como os processos criativos transformam a humanidade”.
Para o autor (2009), a criança expressa em seu grafismo àquilo que ainda não consegue com outras linguagens, por exemplo,
a fala ou a escrita. O Desenho ao longo da
história vem adquirindo vários sentidos e sendo realizados com mais diferentes propósitos,
buscando um sentido social, cultural.
A arte de desenhar faz com que se
desperta a sensibilidade e a imaginação das
crianças, para que a imagem possa aparecer
no papel e outros materiais, vários sentidos começam a trabalhar em corpo, ou seja, para se
criar algo ou transformar em desenho é preciso imaginar primeiro, nisso as crianças conseguem fazer exercendo o desenho como atividades de criação. Portanto a imaginação deve
ser estimulada desde a infância, pois por meio
dela pode-se desenvolver a criação de uma
natureza mais exaltada, segundo Buoro (2009)
nas palavras do artista Van Gogh:
“A imaginação é certamente uma faculdade que devemos desenvolver, e só ela pode
nos levar à criação de uma natureza mais exaltadora e consoladora do que o rápido olhar
para realidade [...] nos deixa perceber” (BUORO, 2009, p.80).
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No geral a interpretação do desenho é
apenas uma atividade prática em que só se
exerce a mão, incluindo o do pensar, ou seja,
trás para a mão o que pensa. Dessa forma,
a arte do desenho infantil nos facilita a descobrir as relações formais em elementos que
a criança mostra e reorganiza segundo um
critério próprio e individual. Assim, o desenho
retrata um olhar de expressão de um mundo
que cada criança possui, pois através da prática do desenho que a criança desenvolve suas
capacidades manifestando seus pensamentos
(BUORO, 2009, p.80).

mento. Seus estudos por sua vez contribuíram
para os avanços dessas pesquisas, formulando algumas teorias sobre as etapas do início
das produções gráficas infantis.

Segundo as teorias de Luquet, a criança inicia os grafismos antes mesmo de completar um ano de idade. Iniciando pelos rabiscos e assim passando por quatro estágios: 1
Realismo fortuito que começa a partir de dois
anos de idade e põe fim a fase dos rabiscos 2 Realismo fracassado período que a criança
descobre a identidade forma-objeto – 3 Realismo intelectual fase que vai dos quatro aos
dez anos, nesse período a criança desenha do
A ORIGEM E O SIGNIFICADO DO
objeto não aquilo que vê mais aquilo que sabe
DESENHO INFANTIL
do mesmo – 4 Realismo visual que surge por
O interesse pelo desenho infantil data volta dos 11 anos, nesta fase aparece o fim do
dos fins do século passado. A princípio relacio- desenho infantil, marcado pelo descobrimento
nado com os primeiros trabalhos da psicolo- das perspectiva e suas leis.
gia experimental, os estudos sobre o desenho
Nesse ponto tanto Betty Edwards como
diversificaram-se rapidamente e disciplinas tão
diferentes como a psicologia, a pedagogia, so- Luquet concordam que a atividade de fazer raciologia e a estética beneficiaram-se com essa biscos num papel começa por volta de um ano
contribuição. Primeiro, de 1880 a 1900, desco- e meio de idade, que a criança tende a deixar
briu-se a originalidade da infância, depois a in- marca simples em qualquer material que são
fluencia das ideias de Rousseau em pedagogia dadas a elas, no entanto, um dos movimentos
leva a distinguir diferentes etapas do desenvol- básicos são os movimentos circulares da mão,
onde deixa a mão leve e solta sem ter intenção
vimento gráfico (MEREDIEU, 1974.p 3).
de representar nada, apenas como forma de
O desenvolvimento do grafismo infan- experimentação.

til se dá a partir de rabiscos, o que segundo
De acordo com a autora, depois de
Kellogg (1969) são de suma importância para
rabiscarem
durante alguns dias, as crianças
criança pequena, pois a partir deles é que surgirão as primeiras formas básicas do desenho fazem uma descoberta fundamental em arte:
um símbolo desenhado pode representar uma
figurativo.
coisa que elas veem à sua volta. Na necessidaA percepção da criança se tornará mais de e prazer em desenhar círculos como olhos,
aguçada mediante as oportunidades de dese- linhas inferiores que representam braços e pernhar que lhe seja dada, explorando assim uma nas, seja simétrica ou circular. A forma circular
maior quantidade de grafismos, nesse caso, pode ser utilizado para quase tudo com apequanto mais ela desenhar, maior será sua per- nas algumas variações, a mesma configuração
cepção do mundo que a cerca. Seguindo essa básica pode representar uma pessoa, um gato,
linha de pensamento, alguns teóricos fizeram o sol, etc. Para a criança, o desenho represenestudos e experiências, como Piaget (1948), ta aquilo que se deseja, embora provavelmente
Luquet (1969), Meredieu (1995) dentre outros. adotasse ajustes sutis para que a forma básica
passasse a representar a ideia que tinha em
Derdyk (1994) Existem várias classifi- mente.
cações diferentes dos estágios e fases do desenvolvimento gráfico infantil. Porém a teoria
de Luquet será abordada nesse primeiro mo1295
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Percorrendo etapas, o desenho infantil se desenvolve à medida que a criança for
crescendo. Segundo Derdyk (1994), a partir
do momento que a criança passa a ter noção
de si mesma, ela passa a operar, interferir, reapresentar, estabelecendo suas comparações,
percebendo semelhanças e diferenças, fazendo analogias do mundo percebido por ela. Ela
passa da ação em si a noção de si mesma.
Adquirindo a percepção e capacidade de emitir conceitos.
Nesse caso o desenho deixa de ser
apenas uma ação para se tornar uma representação. Quando ultrapassa a forma de exercício-motor, ou seja, não é mais uma forma mecânica de ação, mas passa a executar a forma
de jogo simbólico ou imaginário que permite a
criança desenvolver uma autonomia de conseguir articular um pensamento próprio e individual. Como Meredieu menciona:
O desenho vai da ação à representação na medida em que evolui da sua forma
de exercícios sensório-motor para a sua forma
segunda de jogo simbólico. O desenho entra
na categoria de jogo simbólico ou imaginário
quando permite à criança exprimir um pensamento individual (MEREDIEU,1974).

criança tenha a possibilidade de interagir com
diferentes significados e ao construir essa significação ela começa a elaborar pensamentos
abstratos que será o suporte do aprendizado
da escrita. De acordo com o autor,
[...] o desenho é uma linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem verbal. Neste sentido, os esquemas que caracterizam os primeiros desenhos infantis lembram
conceitos verbais que comunicam somente os
aspectos essenciais dos objetos. Esses fatos
nos fornecem os elementos para passarmos a
interpretar o desenho das crianças como um
estágio preliminar do desenvolvimento da linguagem escrita (VYGOTSKY, 1988, p. 127).
Então, pode se dizer que a prática do
desenho dos anos iniciais da criança é essencial para sua introdução na fase escolar de
educação. Não somente pelo aprendizado da
escrita, mas também para que seu potencial
criativo seja desenvolvido.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Essa pesquisa foi de cunho bibliográfico e seguiram aportes os trabalhos de Barbosa (2001); Derdyk (1994) e Luquet (1969)
Dentro desse processo a criança conti- que abordam as temáticas ou questões sobre
nuará se desenvolvendo, chegando a etapa da o assunto que envolve as técnicas de pintura
fase escolar a qual o desenho continuará lhe na educação infantil.
sendo apresentada de forma importante, porém, a partir daí, com uma finalidade diferente,
Antes do tema desenho na educação
o desenho será uma ponte para o desenvolvi- ser abordado, há necessidade que se entenda
mento da escrita.
como acontece o desenvolvimento da disciplina de arte e sua estrutura disciplinar em sala
Vygotsky afirma (1988) que na aprendi- de aula. Dessa forma pode-se entender o pazagem da escrita, no momento em que a crian- pel do aluno e do professor dentro desse proça ingressa no ambiente escolar do ensino fun- cesso de ensino e aprendizagem. Esse tema
damental a metodologia de ensino não pode será discorrido de forma resumida por meio
ser feita de forma mecânica devido a complexi- dos Parâmetros Curriculares de Nacionais da
dade do sistema de signos, no entanto o autor disciplina de arte (BARBOSA et al.).
destaca a necessidade de ser pensar em trabalhar o desenho em primeiro momento, pôs
Desde o início da história da humanidaeste antecede a escrita.
de a arte sempre esteve presente em praticamente todas as formações culturais. O homem
Nesta concepção, o desenho é muito que desenhou um bisão numa caverna pré-hisimportante e pode ser utilizado como uma pon- tórica teve que aprender de algum modo, seu
te para o desenvolvimento da língua escrita, ofício. E, da mesma maneira, ensinou para alneste caso ele torna-se relevante para que a guém o que aprendeu (BARBOSA et al.).
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO
Assim, o ensino e a aprendizagem da
arte fazem parte, de acordo com normas e valores estabelecidos em cada ambiente cultural,
do conhecimento que envolve a produção artística em todos os tempos. A proposta geral do
PCNs (2014), na área de arte é desenvolver o
ensino e aprendizagem dessa disciplina, a qual
é tão relevante como qualquer outra inserida
no espaço da educação. Dentro dessa aprendizagem, existem alguns pontos importantes a
serem citados:
- O ensino de arte auxilia o desenvolvimento da percepção, pensamentos e imaginação nos educando que aprendem produzir
e apreciar formas artísticas criadas por eles
mesmos ou pelos colegas.
- o ensino da arte favorece a interdisciplinaridade, que tem por sua vez produzir maior
conhecimento ao aluno em outras disciplinas.
- O ensino da arte proporciona conhecimento cultural e outras culturas, e por meio
dessa, cria um senso crítico social ao aluno.
- O ensino da arte ajuda na compreensão de questões sociais, e auxilia o aluno a obter um maior entendimento do mundo ao seu
redor. Pois ela utiliza nossos sentidos (visão,
audição...) como porta de entrada para essa
compreensão.
- O ensino da arte e importante na vida
profissional, pois devido sua existência em profissões de diferentes ramos e atividades, faz
parte do desenvolvimento profissional do indivíduo em sociedade.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(2014) enfatizam o ensino e a aprendizagem
de conteúdos que colaboram para a formação
do cidadão, buscando igualdade de participação e compreensão sobre a produção nacional
e internacional de arte. De acordo com a seleção de conteúdos do PCN, é preciso considerar os seguintes critérios:

• conteúdos compatíveis com as possibilidades de aprendizagem do aluno;
• valorização do ensino de conteúdos
básicos de arte necessários à formação do cidadão, considerando,
ao longo dos ciclos de escolaridade, manifestações artísticas de povos e culturas de diferentes épocas,
incluindo a contemporaneidade;
• especificidades do conhecimento e
da ação artística.
Seguindo como base os parâmetros
curriculares nacionais da área de arte, o papel
do professor como profissional capacitado e
agente desse conhecimento é de suma importância para a formação de um indivíduo socialmente e culturalmente desenvolvido, que poderá fazer diferença futuramente na sociedade.
Na perspectiva da educação no sentido de possibilitar o conhecimento, pode-se levar em consideração a totalidade do ser, e de
perceber a função da arte na educação como
campo de conhecimento, assim como da ciência. O papel da arte no ensino educação pode
ser de extrema importância, assim como outras disciplinas no campo educacional. Por ser
uma disciplina flexível no sentido de possibilitar
ricas oportunidades na utilização da interdisciplinaridade.
O papel do professor na educação
sempre foi e sempre será essencial para a
vida do educando, se tratando de arte Buoro
(2009) relata, além do desenvolvimento da
imaginação criadora e da percepção, destaca-se como questão de importante reflexão a
possibilidade de o professor contribuir afetiva
e cognitivamente para o desenvolvimento da
expressão da criança. E essa expressão existe
desde as primeiras manifestações do homem.
Em arte ela se enquadra como linguagem, interpretação e representação do mundo, e executa papel importante nos processos de representação humana, é um meio essencial para o
desenvolvimento, pois propicia ao ser humano
contato consigo mesmo e com o universo que
o cerca (BUORO, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa sobre a importância do desenho infantil e fundamental I, consideramos que o desenho é uma linguagem que se manifesta em nosso mundo de forma tão
importante quanto à fala e a escrita, que o grafismo é tão importância para a existência do homem que é uma das primeiras manifestações de linguagem da criança. Por tanto deveria ser um
assunto a ser tratado de forma relevante pelos educadores.
Por meio dos primeiros rabiscos a criança inicia seu conhecimento do mundo e de si
mesma. Passando por fases as quais a levarão a evolução, sensório motora, cognitivo, emocional e social.
Tal é a importância do desenho para vida da criança, que meio de suas primeiras garatujas, ela expressa emoções e necessidades de comunicação, e dessa forma também desenvolve
sua capacidade intelectual e projetiva. A criança evolui criativamente exercendo o desenho, pois
por meio dele, ela faz experimentações, estimula a imaginação criadora, desenvolvendo assim
sua capacidade de criação.
Um ponto importante a ser considerado é que desenho infantil revela ao adulto um olhar
de expressão de um mundo que cada criança possui, pois por meio de seus desenhos ela pode
revelar suas ideias e pensamentos a respeito do meio que vive, utilizando o repertório que ela
já possui. Dessa forma o desenho infantil deve ser estimulado, pois este é um agente essencial
para o desenvolvimento, físico, intelectual, emocional, mental e criativo da criança.
Esta pesquisa nos faz refletir que, apesar do exercício do desenho ser praticado nos
anos iniciais da criança, ele é posto em segundo plano na iniciação da fase escolar, devido a supervalorização da escrita. Nesse ponto é essencial que os professores de arte continuem dando
á devida importância às produções gráficas dos alunos. Motivando-os a permanência da prática
do desenho. Buscando metodologias eficazes para serem aplicadas em suas aulas, como foi o
exemplo de metodologia a autora Anamélia Bueno Buoro destacada nesta pesquisa.
Os métodos aplicados por ela não possuíam somente o objetivo de estimular o desenvolvimento do grafismo mas também apresentar a arte aos alunos de uma forma mais consciente, por meio de leitura de obras de artes, para que seus alunos pudessem fazer uma leitura do
mundo por meio dessas obras, agregando assim um conhecimento mais profundo no repertório
pessoal e cultural de cada aluno.
Como já foi analisado neste trabalho, o desenho possui papel essencial
para a formação cognitiva, cultural e social do indivíduo, se ele continuar
ser estimulado nas escolas, futuramente existirá adultos muito mais capacitados, inteligentes, criativos e que possuem facilidade em se expressar, atuando no mercado de trabalho, sendo a proposta triangular
adotada como método de ensino aprendizagem pelas três professoras de arte que lecionam nesta escola. Percebe-se um maior enriquecimento cultural da parte das crianças por meio desse método,
mesmo os da educação infantil, que desenvolviam grande interesse
pelas pinturas apresentadas em sala de aula, e também uma maior
evolução em seus desenhos. E os projetos deixavam as crianças mais
entusiasmadas em frequentar as aulas de arte.
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